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Micasa Fastigheter i förändring –  
2014 ett omställningens år
Arbetet med att omvandla Micasa Fastigheter 
till ett affärsmässigt och kundorienterat fastig-
hetsbolag har varit omvälvande och förberedel-
serna inför flytten har tagit mycket kraft ur  
organisationen under året men har flutit på 
helt i enlighet med planen.

Det är en väldig utmaning att genomföra 
ett så stort förändringsarbete samtidigt som 
all annan verksamhet måste fortgå parallellt. 
Micasa Fastigheter har en omfattande drift- 
och projektverksamhet och genomför över 
150 projekt samtidigt. Det kräver tydlig 
prioritering, fokus, tät uppföljning, lyhördhet 
och stor lojalitet från medarbetarna. 

De så kallade hundraårsregnen i slutet av 
sommaren och början av hösten orsakade 
många skador på ett stort antal fastigheter. 
Det har påverkat bolaget både i det korta 
perspektivet med akut hantering av skador 
och evakueringar och i det långa perspektivet 
för att säkra Micasas fastigheter mot liknande 
händelser i framtiden.

Under 2014 färdigställdes och förankrades 
bolagets långsiktiga fastighetsplan. Alla 
fastigheter belystes ur ett behovs-, tekniskt 
och ekonomiskt perspektiv. Det har resulterat 
i en tioårsplan som kommer att ge Micasa 
Fastigheter en bra och flexibel bas för 
långsiktig planering. Av våra 125 fastigheter 
kommer ca hälften att beröras av åtgärder som 
är mer än normal förvaltning. Med bolagets 
ekonomiska förutsättningar och våra kunders 
pressade ekonomi krävs kostnadseffektivitet 
och försiktiga ombyggnader. Det kräver också 
samarbete på alla nivåer, internt likaväl som 
med leverantörer och samarbetspartners.

Micasa Fastigheter ska vara ett attraktivt 
boendealternativ för kunder, hyresgäster och 

anhöriga genom att vi lyssnar på våra kunder, 
upprätthåller överenskommen kvalitet i 
boendet och håller nere kostnaderna.

Ett område jag är särskilt stolt över är 
uppklarandegraden för felanmälan. Där 
har vi tillsammans med driftentreprenören 
ökat från knappa 40 procent till över 90. En 
enastående bedrift. Under 2015 fortsätter 
Micasa Fastigheter ansträngningarna att 
snabbt åtgärda felanmälningar och bättre 
återkoppla till våra kunder och vår tillsyn av 
fastigheterna.

Miljö är ett annat område där Micasa 
Fastigheter ligger i framkant, inte minst 
tack vare vår certifiering av miljö- och 
energiledningssystemet. Här har Micasa 
Fastigheter under året tagit fram ett nytt 
program för att ännu tydligare integrera 
miljöansvaret i vårt dagliga arbete och 
synliggöra att det är allas ansvar att ta hänsyn 
till miljöfrågorna. Micasa Fastigheter har i 
miljöprogrammet tydliggjort tre huvudområden 
– minskad energianvändning, användningen 
av godkända produkter vid upphandling och 
projekt samt hantering av matavfall. En 
förenkling och ett tydliggörande som kommer 
få stor påverkan på organisationen och vår 
miljö.

Konsten fortsätter att vara viktig 
i våra fastigheter. 2014 vann Micasa 
Fastigheter  Stockholms konsts pris för 
bästa enprocentsprojekt för konsten i Tunets 
trygghetsboende. Dessutom erbjöds alla 
hyresgäster, i ett samarbete med Liljevalchs 
konsthall, att via micasa.se ta del av Liljevalchs 
vårsalong. Filmen hade premiär samma dag 
som utställningen och tittarna får en vandring 
genom salongerna guidad av Liljevalchs och 
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Stockholm konsts VD. Filmen är en viktig del 
av det genomgripande arbete för tillgänglighet 
och delaktighet som Micasa Fastigheter utför  
inom alla områden, både fysiskt och digitalt.

Under året avslutades ett antal större 
projekt, bland annat Sörklippans äldreboende 
med 48 lägenheter som invigdes i november. 
I Dalen 5 färdigställdes Mariahemmet med 
83 lägenheter. I Bygeln 5 renoverades 27 
lägenheter till ensamkommande flyktingbarn.

Den stora ökningen av ensamkommande 
flyktingbarn i Stockholm kommer att påverka 
Micasa Fastigheter de närmaste åren. 
De många oroshärdarna i världen gör att 
många flyktingar anländer till Stockholm. 
Prognosen inför 2015 är 500–600 barn och 
tecknen indikerar ingen minskning under 
kommande år. Det blir en stor utmaning att 
bereda plats för och skapa trygga boenden för 
en mycket utsatt grupp. Micasa Fastigheter 
har en unik roll som stadens leverantör av 
trygga, tillgängliga bostäder för äldre och för 
människor med särskilda behov.

I Micasa Fastigheters kundenkät för 
2014 framkom att bolagets kunder vill öka 
möjligheten att få tag på rätt person och få 
åtgärder vidtagna till följd av synpunkter. Vi 
har arbetat intensivt med detta under 2014 
och kommer att fortsätta ansträngningarna 
med att förbättra mot kund. När det gäller 
produkten (lägenheten, allmänna utrymmen 
och utemiljön) är hyresgäster och kunder 
mycket nöjda, ett resultat av vår strävan att 
erbjuda tydliga produkter och service. Under 
2015 kommer Micasa Fastigheter fokusera 
på processen för lägenhetsunderhåll och 
satsningen på gårdar och övrig utemiljö.

För att lyckas med bolagets framtida åtagan-
den är det viktigt att medarbetarna är nöjda 
och vet vart vi är på väg. Micasa Fastigheters 
filosofi är att ha ett tydligt och transparent  
ledarskap. Vi är på god väg att bygga ett  
affärsmässigt och kundorienterat fastighets-
bolag. Ett arbete som medarbetarna åstad-
kommit med stor målmedvetenhet under 2014, 
trots den turbulens och personalomsättning 
som flytten medfört. Jag vill rikta ett stort tack 
till alla medarbetare som genomfört detta! 

Slutligen vill jag tacka den avgående 
styrelsen för ett gott och engagerat samarbete.

Patrik Emanuelsson, VD 
Micasa Fastigheter
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Felanmälningar

90 procent 
Uppklarandegraden för felanmälningar  
steg från 40 till över 90 procent. 

Driftnetto

539 853 kr 
Driftnettot ökade till 539 853 (474 603*) tkr.  
*Med hänsyn tagen till omräkning till K3

Hyresintäkter

993 589 kr 
Hyresintäkterna ökade till  
993 589 (964 048 tkr).

Resultat

225 678 kr 
Årets resultat efter skatt och  
bokslutsdispostioner (11 051*). 
*Med hänsyn tagen till omräkning till K3.

Marknadsvärde

13 079 mnkr 
Marknadsvärdet har bedömts till 13 079  
(12 695) mnkr. Bokfört värde är 6 962 (6 726) mnkr.

Högsta kreditvärdighet

Riskklass 5 
UC AB

Investeringar

378 mnkr 
Pågående och avslutade ombyggnads- 
investeringar uppgick till 388 (392) mnkr.

Sålda fastigheter

Stegsholm 3:5  
Ceremonien 5

Året i korthet
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Om Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Micasa Fastigheter 15-årsjubilerar
Micasa Fastigheter har firat 15 årsjubileum.  
Bolaget bildades 1999 och har funnits i sin  
nuvarande form sedan 2005. Då blev FB Servicehus 
ett eget bolag, dotterbolag till Stockholm Stadshus 
AB. Samma år bytte bolaget namn till Micasa 
Fastigheter i Stockholm AB och bolagets logotyp  
och varumärkesplattform skapades.

Affärsidé och vision
Micasa Fastigheters affärsidé är att erbjuda ett 
attraktivt och anpassat boende för människor 
i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. 
Visionen är Ett boende att se fram emot. 

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

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

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

I samverkan med kommunstyrelsen och  
Stadshus AB se över resultatkravet 
för 2016 och 2017

Följa upp av kommunfullmäktige 
beslutade indikatorer.

•

•

•

•

•

•

•

•

Micasa Fastigheters 
övergripande mål
Micasa Fastigheter ska vara ett 
affärsmässigt fastighetsbolag

Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder

Micasa Fastigheter ska ha välskötta, 
trygga och tillgängliga fastigheter

Micasa Fastigheter ska säkerställa minskad 
energiförbrukning och minskad miljöbelastning 

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

Under året har Micasa Fastigheter  
projekterat och genomfört ombyggnad  
av det nya huvudkontoret.
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Lokaler
Under året har cirka 50 avtal för lokaler sagts upp 
för villkorsändring. De nya villkoren har i de flesta 
fall inneburit en hyreshöjning för hyresgästen men 
också tydligare villkor. 

Under året tecknades cirka 40 nya hyresavtal. 
De största avtalen tecknades för vård- och omsorgs-
boende i fastigheten Vårdhemmet 1 och i fastigheten 
Filen 4 (Filen 4 har tillträde preliminärt hösten 
2016). Ett större avtal tecknades även med Social-
förvaltningen för en lokal i fastigheten Bygeln 5.

Vakanser
Bostäder
Av 1 623 senior- och trygghetsbostäder är cirka  
115 lägenheter outhyrda. Dessa finns framför allt  
i Axelsbergs seniorboende och i Hammarbyhöjdens  
seniorboende. I båda fastigheterna pågår ombygg-
nadsarbeten. 

För Långbrobergs seniorboende sänktes ålders-
kravet för sökande från 65 år till 55 år för att öka 
antalet sökande till lägenheterna. Det har resulterat 
i att bara tre lägenheter är outhyrda.

Byggprojekt
113 lägenheter i senior- och trygghetsboenden har 
byggts om, men även två vård- och omsorgsboenden 
och ett boende för ensamkommande flyktingbarn. 
Dessutom har många fastigheter fått underhålls-
arbeten utförda, främst yttertak, fönsterbyte och 
bättre belysning i korridorer. 

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

Under 2013 började Micasa Fastigheter koncentrera sina resurser på bolagets kärnverksamhet, det  
vill säga att tillhandhålla och utveckla vård- och omsorgsfastigheter, seniorboenden, trygghetsboenden  
och LSS-boenden, med fokus på varje fastighets ekonomiska resultat och en långsiktig plan där  
hållbarhet, tillgänglighet och trygghet är en naturlig del. Samtliga fastigheter har analyserats från  
ett behovs-, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Arbetet görs i nära samarbete med stadsdelarna,  
berörda förvaltningar, kunder, leverantörer och ägaren.

Micasa Fastigheter ska vara ett 
affärsmässigt fastighetsbolag

 Bostäder Antal
2015-01-13 2013-08-05 Kommentar

Trygghetsbostäder 629 685

Seniorbostäder 994 918

Hyresbostäder 89 105 Fasad  
Avtalslista 88

Studentbostäder* 262 471

Ungdomsbostäder 38 38 Hyrs ut av SHIS

Gruppbostäder 3 897 3 920 Hyrs ut av sdf

Servicehus-
bostäder

1 941 2 048 Hyrs ut av sdf

Övrigt 493 Bostäder hos  
privata vård- 
givare eller social-
förvaltning. 
Undantagna från 
hyresförhandling

Totalt 7 850 8 678

 * Här ingår även studentrum 
Antal bostäder 2015.
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Ombyggnader

Tunet 1 – Tunets trygghetsboende
Den 1 oktober 2010 omvandlades servicehuset till 
trygghetsboende. Programarbetet för ombyggnad av 
fastigheten påbörjades 2010. En ombyggnad av de 
gemensamma lokalerna och ytorna för de hyresgäs-
terna som finns i de mindre lokalerna var färdig-
ställd hösten 2012. Förutom en gemensamhetslokal 
till trygghetsboendet, fick frisören, fotvården och 
närbutiken nya ytor. En läkarmottagning har också 
byggts och restaurangen har fått en uppfräschad 
matsalsdel.

Trygghetsboende
Projekteringen av trygghetsboendet i hus A och B 
startade 2011 och en ombyggnad påbörjades hös-
ten 2012. Den pågår i etapper fram till våren 2015. 
Under 2014 har 57 lägenheter färdigställts. Under 
2015 kommer ytterligare 50 lägenheter att bli klara. 

Vård- och omsorgsboende
Hus C har använts för evakuering under ombygg-
naden av trygghetsboendet. Huset ska byggas om  
till ett vård- och omsorgsboende. Ombyggnaden  
startar våren 2014 och beräknas vara klar till  
sommaren 2015. 

Väderkvarnen 20 – Väderkvarnens servicehus
Stadsdelen har tidigare sagt upp lokaler i fastighe-
tens bottenvåning. De har byggts om och hyrts ut till 
Franska skolan. I lokalerna bedrivs det undervis-
ning i slöjd och hemkunskap. Ombyggnaden starta-
des i mars 2014 och var klar till höstterminens start. 
I samband med ombyggnaden rustades gården upp.

Riddarsporren 21 – Riddarsporrens seniorboende
Fastigheten byggdes 1980 och består av två byggna-
der med 110 lägenheter. Huskroppen som byggdes 
om till seniorboende har adressen Frejgatan 61A. 
Seniorlägenheterna byggs om i etapper och  
under 2014 gjordes en ombyggnad av ytterligare 
åtta lägenheter.

Dalen 20 – Mariahemmet
Under 2013 startade en om- och påbyggnad av det 
tidigare ålderdomshemmet Åsen. Det färdigställdes 
under 2014. Boendet hyrs av Ersta Diakoni och  
har totalt 83 lägenheter. Ersta Diakoni flyttade  
in sommaren 2014.

Lektionen 6 – Hammarbyhöjdens 
trygghetsboende
Det tidigare servicehuset omvandlades 1 september 
2010 till trygghetsboende. Under 2011 färdigställdes 
projekteringen och en ombyggnad startade hösten 
2012. Den pågår etappvis fram till 2015. Av totalt 
107 lägenheter, varav fem lägenheter är ordinärt  
boende, blev 37 klara sommaren 2013. Sommaren 
2014 var 36 lägenheter klara för inflyttning och de 
sista 34 lägenheterna beräknas vara färdigställda 
sommaren 2015. Även hissarna renoveras.

Jungfru Lona 2 – Axelsbergs seniorboende
Fastigheten byggdes 1983 och består av flera  
byggnader. Huskroppen som byggts om till senior-
boende har adressen Kinmanssonsvägen 45. 
Seniorlägenheterna byggs om i etapper och under 
2014 gjordes en ombyggnad av fem lägenheter.

Sörklippan 1 – Sörklippans äldreboende
Bromma stadsdelsförvaltning beställde en ombygg-
nad av hus A till vård- och omsorgsboende med  
48 lägenheter, varav fyra för anhörigstöd samt  
allmänna utrymmen. Ombyggnaden startade  
2013 och lägenheterna var klara för inflyttning 
under hösten 2014. 

Bygeln 5 – Rågsveds äldrecentrum
För socialförvaltningen har ombyggnad avseende 
lokalytor samt upprustning av 28 lägenheter med 
plats för 44 ensamkommande flyktingungdomar  
genomförts. Ombyggnaden startade 2013 och  
inflyttningen var hösten 2014.
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Svärdet 8 – Tanto trygghetsboende
Det tidigare servicehuset omvandlades 1 septem-
ber 2011 till trygghetsboende. Programarbetet för 
ombyggnaden av fastigheten påbörjades samma år. 
En ombyggnad av trygghetsboendet i hus 2 startade 
2012. Enstaka lägenheter byggdes om och under 
2014 kunde totalt två lägenheter färdigställas.

Filen 4 – Hornstulls servicehus
Stadsdelen har sagt upp delar av servicehuset. 
Vingslaget Omsorgs AB kommer att hyra två  
våningar efter ombyggnad till vård- och omsorgs-
boende med 36 platser. Samtidigt byggs tre våningar 
ovanför om till ett vård- och omsorgsboende med  
54 platser, vilka Attendo kommer att hyra. I botten-
våningen kommer två LSS-boenden att byggas om 
och hyras av stadsdelen. Ombyggnaden blir klar  
för inflyttning under 2016.

Skärholmen trygghetsboende
Under 2014 byggdes fastighetens gårdar om och  
tillgänglighetsanpassades.

Nytt seniorboende i Enskede 
I samma fastighet som Enskede nya servicehus 
har Micasa Fastigheter skapat 21 seniorlägenheter. 
Boendet rymmer 16 tvårums- och fem enrumslägen-
heter fördelade på tre våningar. Lägenheterna nås 
via inglasade loftgångar. I boendet finns en gemen-
samhetslokal med kök för gemensamma aktiviteter 
samt en gästlägenhet. 

Fiber
Bolaget kommer att under en tioårsperiod dra in 
bredband med fiberoptik i ett 60-tal fastigheter. 
Under 2014 utfördes fiberdragning i elva fastigheter 
vilket motsvarar omkring 1 700 anknytningar.

Underhåll
Bolaget genomför kontinuerligt underhållsarbeten. 
Prioriterade arbeten är omläggning och målning av 
yttertak samt byte av armaturer och äldre elinstal-
lationer i fastigheternas allmänna utrymmen.

Flytt utanför tullarna
I enlighet med ägarens (Stockholms stad)  
intention att alla förvaltningar med kontor i inner-
staden ska söka kontorslösningar i ytterstaden,  
arbetade Micasa Fastigheter under hela 2014  
för att genomföra flytten till Husby strax efter  
årsskiftet 2014/2015. Planeringen för det nya  
kontoret startade under 2013 med lokalsökning  
och konceptplanering. 

Det nya kontoret har bra kommunikationsvägar, 
är en funktionell arbetsplats med välkomnande 
lokaler för bolagets gäster och kan bidra till att 
göra stadsdelen mer levande under dagtid. Husby 
är beläget mitt i det framtida Stockholms mest 
expansiva område – längs stråket ut mot Arlanda. 
Micasa Fastigheter flyttar in i eget hus med 
skräddarsydda moderna lokaler, med en gestaltning 
som återspeglar värden bolaget står för och som 
kommer att bli ett arkitektoniskt landmärke i 
stadsdelen.
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Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder

hyresgäster med frågor om hur man upplever sitt  
boende respektive sin arbetsmiljö och dess förvalt-
ning. Micasa Fastigheters ambition är att såväl  
hyresgäster som kunder ska känna sig nöjda. 
Bolaget har alltjämt som högsta fokus att få  
felanmälningar och återkoppling att fungera. 

Bostadshyresgäster
Hyresgästernas svar på frågor om den service 
Micasa Fastigheter tillhandahåller sammanfattas 
i ett serviceindex. Där är det frågor om att Micasa 
Fastigheter tar kunden på allvar (bemötande och 
information), om hur tryggt boendet upplevs, om 
hur rent och snyggt det är i allmänna utrymmen 
inne och ute och om den felavhjälpande service som 
erbjuds hyresgästerna i lägenheterna. ServiceIndex 
har ökat sedan 2013.

Det hyresgästerna är allra nöjdast med är hur de 
blir tagna på allvar som kunder. 

Dessutom trivs hyresgästerna i sina lägenheter, 
sina trappuppgångar och kvarter. De trivs också 
med Micasa Fastigheter som värd. 

Kunder – stadsdelsförvaltningar 
och verksamhetsansvariga
Genomgående är kunderna mindre nöjda med 
Micasa Fastigheter och bolagets service 2014 än de 
har varit tidigare år. Micasa Fastigheter har fått 
något fler bostadshyresgäster som totalt sett är 
nöjda med servicen och även ökat andelen som upp-
lever servicen som mycket bra eller ganska bra. Den 
nyligen genomförda organisationsförändringen har 
av både kunder och hyresgäster upplevts leda till 
försämrad kontakt med Micasa Fastigheter.

Många olika kunder
Micasa Fastigheters viktigaste kunder är 
Stockholms stads stadsdelar. 60 procent av fastig-
hetsbeståndet 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 en mängd olika lokalhyresgäster såsom  
lager, restauranger, affärsverksamhet, service etc.

Hyresgästundersökning
Micasa Fastigheter har liksom tidigare år, tillsam-
mans med AktivBo, vänt sig till både kunder och  

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 och enkel. Under Seniormässan 2014 
genomförde Micasa Fastigheter en undersökning bland besökarna av vilka kriterier som är viktiga  
vid val av seniorbostad (kommande bostad). 562 personer besvarade undersökningen. Av dem  
ansåg 94 procent att det viktigaste är närhet till kommunikationer. Näst viktigast är tillgång till hiss  
(88 procent) följt av rimlig hyresnivå (86 procent) och att området är lugnt och tryggt (82 procent).

Micasa Fastigheters serviceindex 2010–2014 
Aktiv Bo serviceindex (bostäder) de senaste fem åren. 
Servicen som Micasa Fastigheter tillhandahåller 
hyresgästerna mäts i ett så kallat serviceindex, vilket  
är en sammanvägning av flera frågor kring städning, 
trygghet och hjälp när den behövs. 

2014 76,1

2010

2011

2012

2013

77,1

75,1

76,7

77,2
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Micasavärdar
Micasavärdarna i bolagets trygghetsboenden är  
väldigt uppskattade av hyresgästerna. Många  
olika slags aktiviteter ordnas i husen efter hyres-
gästernas önskemål. Den mest uppskattade aktivi-
teten, varje år, är den gemensamma kaffestunden. 
Sittgymnastik och hjärngympa är populära aktivite-
ter liksom bingo och minigolf. Högtider så som  
midsommar och jul uppmärksammas och firas  
gemensamt. 

Micasavärdarna ordnar de återkommande 
”Micasaspelen” som pågår under sommarhalvåret. 
Det är lättsamma grenar så som ringkastning och 
frågesport. De olika trygghetsboendena tävlar mot 
varandra om en vandringspokal. Spelen avslutas 
med en stor gemensam grillfest. 

I trygghetsboendena ordnas många aktiviteter  
i samarbete mellan Micasavärdar, verksamheter  
i husen eller frivilligorganisationer. På Tunets  
trygghetsboende till exempel, ordnas handarbets-
träff varje vecka tillsammans med Röda korset. 

Stockholms stadsbibliotek och Micasa har ett 
samarbetsavtal som innebär att en bibliotekarie 
regelbundet besöker en del av Micasa Fastigheter. 
I vissa fastigheter hålls det kulturcafé tillsammans 
med bibliotekarien. I andra kan bostadsområdets 
historia diskuteras vid en träff. Aktiviteterna 
utformas efter hyresgästernas önskemål ofta 
tillsammans med Micasavärden. 

Kommunikation med 
kunder och hyresgäster
Micasa Fastigheter kommunicerar med sina kunder 
och hyresgäster på många olika sätt. Hyresgäster 
och kunder får säga vad de tycker i årliga hyres-
gästundersökningar. Personliga möten sker genom 
husmöten, informationsmöten och boråd. Vid om-
byggnader finns en kommunikationsgrupp som ska 
säkerställa att hyresgästerna får rätt information 
i rätt tid. Dessutom informerar Micasa Fastigheter 
via nyhetsbrev, hyresgästtidning, webb och projekt-
information. 

Ny tillgänglig webbplats
Micasa Fastigheter har byggt om bolagets webbplats 
för att göra den mer tillgänglig för besökare. Nytt är 
till exempel en lättläst språkversion, att det går att 
få informationen uppläst samt omgjord navigation 
för att det ska bli enklare att hitta det man söker. 
Webbplatsen har byggts om för att bli åtkomlig  
även i mobil och på surfplatta. 

Enhetliga informationsskyltar
Under 2014 har Micasa Fastigheter planerat distri-
bution av trivsel- och skötselpärmar till samtliga 
stadsdelar och verksamheter. Tanken är att under-
lätta kontakt med Micasa Fastigheter, ge tips om 
skötsel och vara ett stöd vid ansvarsavvägningar. 
Parallellt har Micasa Fastigheter förberett ett pro-
jekt med uppsättning av nya informationstavlor 
och skyltar i bolagets 80 största fastigheter. Micasa 
Fastigheters ambition är att ha ett enhetligt skylt-
program som ger möjlighet att snabbt hitta viktig 
och korrekt information från bolaget. Fastigheter 
över 700 kvm är berörda. 
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Seniorval.se

6 896  

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

Micasa.se

64 040  

sessioner 
På micasa.se genomfördes 64 040 sessioner under 
2014. Drygt 55 procent tog vägen via Google för att 
hitta Micasa Fastigheter och två procent kom från 
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.



Egen funktion för tillgänglighet
Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa 
Fastigheters hyresgäster. Målet för bolaget är att 
öka tillgängligheten i hela fastighetsbeståndet. 
Tillgängligheten bedöms utifrån olika funktions-
nedsättningar när det gäller rörelse, syn och hörsel. 
Fastigheternas allmänna utrymmen och tillfarter 
besiktas 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”.

Ett arbete med att revidera Micasa Fastigheters  
tillgänglighetsklassificeringssystem avslutades 
under året. 

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.
Under året har alla träd som klassas som riskträd 
tagits bort eller beskurits.

Övrig markskötsel sköts av externa entreprenörer 
fördelade på tre geografiska områden – Norr, City 
och Söder. En ny entreprenör har handlats upp för 
område Söder. I markskötselavtalen ingår förutom 
markskötsel och mindre anläggningsarbeten, även 
snöröjning och halkbekämpning.

Extern driftentreprenör
Sedan mars 2013 sköter Dalkia Sverige AB (namn-
ändrat till Veolia) driften i samtliga Micasas fastig-
heter. Samarbetet styrs via ett funktionsavtal som 
innefattar tillsyn, skötsel och felavhjälpande under-
håll till en förutbestämd anbudssumma samt jour-
verksamhet under icke ordinarie arbetstid. Dalkia 
Sverige AB har byggt upp sin organisation för upp-
draget med en ansvarig platschef samt tre arbets- 
ledare indelade efter tre geografiska områden.  
I varje geografiskt område finns 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 inom 
olika områden från personer som ingår i andra  
avdelningar på Dalkia Sverige AB. 

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

Brandskyddsdokumentation har tagits fram i 
samtliga Micasa fastigheter förutom tre fastigheter 
där ombyggnad pågår (Dalbon 1, Lektionen 6, Tunet 1). 

 

Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa Fastigheters hyresgäster. Tillgängligheten bedöms utifrån 
olika funktionshinder som exempelvis rörelsehinder, synsvaghet och hörselskador. Under 2014 har 
bolaget inventerat alla fastigheter och planerat ett projekt som visar varje fastighets grad av tillgänglighet 
på micasa.se. Trygghetsbesiktningar omfattar skalskydd, utemiljö, belysning, information, källare och 
vindsmiljö med mera. Tillgänglig och vacker utemiljö liksom tillgänglig konst är väldigt viktigt för Micasa 
Fastigheters hyresgäster som ofta inte har möjlighet att förflytta sig utanför fastigheten och dess trädgård.

Micasa Fastigheter ska ha välskötta, 
trygga och tillgängliga fastigheter
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Konst 
Bolaget utgår från 1%-regeln som säger att vid 
samtliga ny-, till- och ombyggnader av kommunala 
fastigheter samt vid anläggning eller omplanering 
av utomhusmiljöer ska en procent av produktions-
kostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning. 

Micasa Fastigheter vann pris för offentlig konst
Stockholm konst har ansvaret för den konstnär-
liga utsmyckningen när Micasa Fastigheter gör ny-, 
om- och tillbyggnade och premierar framgångsrika 
projekt. Stockholm konst utser varje år en vinnare i 
kategorierna Årets projekt och Årets enprocentare. 
I år var 24 projekt nominerade. Årets projekt blev 
Tunets trygghetsboende!

Konstnärerna Astrid Göransson och Stefan 
Uhlinder har tillsammans med en projektgrupp 
skapat den konstnärliga gestaltningen i fastigheten. 

Astrid Göransson har bland annat inrett biblio-
teket beläget i Tunets trygghetsboende och skapat 
stora kolteckningar på väggarna i entréhallen. 
Stefan Uhlinder har formgett textila mönsterverk 
för elva korridorslut och för biblioteket.

Vårsalongen visas på webben 
Förra året såg över 76 000 besökare Liljevalchs  
vårsalong under de nästan två månader utställ-
ningen pågick. Alla kan dock inte ta sig till konst-
hallen. Därför filmade Micasa Fastigheter och 
Liljevalchs i ett gemensamt projekt en drygt  
20 minuter lång guidning genom utställningen. 
Visningen genomfördes av Mårten Castenfors, 
VD, för Stockholm konst och Liljevalchs. Filmen 
kunde ses från micasa.se och visades 1 070 gånger. 
Visningar på webben ingår i Micasa Fastigheters 
program för att skapa tillgänglighet och delaktighet.

Kolteckning från  
golv till tak av  
Astrid Göransson.



Felanmälningar
Totalt gjordes 32 124 (31 025) felanmälningar under 
2014. De vanligaste felrapporterna handlar om av-
lopp, brandlarm, belysning, dörrar och lås.

Micasa Fastigheter och 
Äldreförvaltningen samarbetar 
om Nationell inspirationsmiljö
Parternas gemensamma ambition är att inspira-
tionsmiljön ska kunna utgöra en mötesplats och 
koppla samman intressenter inom akademi, företag, 
sjukvård och omsorg med fokus på tekniska hjälp-
medel och utformning av anpassningar i bostaden. 
Miljöerna kan även användas i samband med olika 
innovationsprojekt.

Ett syfte med inspirationsmiljön är att intressenter 
inom äldreomsorgen ska kunna få inspiration och 
idéer till nuvarande och framtida bostäder.

Inspirationsmiljön består av två fullt utrustade 
visningslägenheter. Den ena för ordinärt boende, den 
andra för vård- och omsorgsboende. Därutöver finns 
en lägenhet som kan användas till att visa upp vilka 
tekniska hjälpmedel som finns att tillgå.

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

Restaurang för alla
I mars öppnade restaurang NoHadra i Micasas  
fastighet Måsholmen i Skärholmen. Restaurangen 
är den första som designats enligt Micasa Fastig-
heters koncept för måltidsmiljöer och restauranger 
där alla människor, oavsett åldrande sinnen och 
eventuella funktionsnedsättningar, kan trivas och 
känner sig välkomna. Ett av målen i arbetet med 
konceptet var också krögarnas behov att kunna 
driva sin verksamhet lönsamt.

Inköp
Micasa Fastigheter i Stockholm AB omfattas av 
lagen om offentlig upphandling, LOU, och samtliga 
upphandlingar har genomförts med stöd av lagen. 
Under 2014 har inga överprövningar förekommit.

Avdelningens prioriterade områden för 2014 har 
uppfyllts:

Micasa Fastigheter ställer miljökrav 
i samtliga upphandlingar

Kontroll av avtalstroheten har 
genomförts varje kvartal

Målet för avtalstrohet har uppfyllts

Micasa Fastigheter har fortsatt att använda avtal 
tecknade av olika inköpscentraler såsom HBV  
(en medlemsförening), SKL Kommentus eller  
stadens Serviceförvaltning, bland annat för  
produkter som exempelvis vitvaror, tvättstuge-  
och storköksutrustning.

•

•

•
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Micasa Fastigheters 
miljöarbete 2014
Under 2014 har fokus ökat ytterligare på Micasa 
Fastigheters miljöarbete. En viktig del för att förtyd-
liga hur miljöarbetet påverkar hela organisationen 
har varit att ta fram ett företagsövergripande miljö-
program med långsiktiga mål där det ska vara  
tydligt vad Micasa Fastigheter anser är vägen för  
att nå en långsiktigt hållbar förvaltning, drift och 
byggande. Arbetet med detta fortsätter under 2015. 
Som en del av det kommande miljöprogrammet har 
en ny miljöpolicy antagits med större och tydligare 
fokus på områden energi, avfall och materialval. 
Micasa Fastigheters certifierade ledningssystem  
enligt ISO 14001 och 50001 för miljö och energi är 
ett verktyg för att säkerställa att bolaget arbetar 
metodiskt och konsekvent med frågorna. 

Energi
Energiledningssystem enligt ISO 50 001
Micasa Fastigheter har sedan 2012 ett certifierat 
energiledningssystem som omfattar hela organisa-
tionen 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. 

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

Micasa Fastigheter ska säkerställa  
minskad energiförbrukning  
och minskad miljöbelastning

5 procent 
Energianvändningen uppgick i genomsnitt till  
133 kWh/kvm (BRA), vilket är en minskning  
med 5 procent jämfört med 2013.

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

Driftoptimering innebär att inställningar i 
exempelvis värme- och ventilationssystemen 
såsom drifttider, temperaturer och luftflöden, 
ska optimeras. Effekten av arbetet blir att 
energianvändningen minskar samtidigt som 
inomhusklimatet i fastigheterna förbättras genom 
att det exempelvis blir jämnare temperaturer  
och att luftdrag försvinner. Sedan starten 2012  
har energianvändningen i snitt minskat med 

4 ton 
Så mycket mindre koldioxid har Micasa Fastigheter 
släppt ut från bolagets egna transporter, exklusive 
kommunala transporter under 2014 jämfört med 2013.

Micasa Fastigheter Årsredovisning 201422



13,6 procent i de fastigheter som har driftoptimerats 
samtidigt som felanmälningarna i dessa fastigheter 
har minskat. Målet är att samtliga fastigheter ska 
driftoptimeras. 

Minskad energianvändning 
Energianvändningen 2014 var i genomsnitt  
133 kWh/kvm vilket kan jämföras med 2013 då den 
var 140 kWh/kvm. Det innebär en minskning med 
fem procent. Av dessa användes 99,3 kWh/kvm  
till uppvärmning av fastigheterna, 33,4 kWh/kvm 
användes till fastighetsel, det vill säga den el som 
används till bland annat fläktar, pumpar och hissar 
samt 0,2 kWh/kvm till kyla i fastigheterna. 

I enlighet med Stockholm stads miljöprogram 
har Micasa Fastigheter haft som mål att energi-
användningen 2015 ska ha minskat med tio 
procent jämfört med 2011. Detta skulle innebära 
en energianvändning på 137 kWh/kvm. I och med 
att det 2014 användes i genomsnitt 133 kWh/kvm, 
innebär det att målet redan nu är uppnått. Målet för 
2015 är att minska energianvändningen ytterligare 
till 130 kWh/kvm. 

Energisparprojekt
Tre redan påbörjade energisparprojekt har färdig-
ställts under 2014. Inga nya projekt har påbörjats, 
men ett antal fastigheter är projekterade och planer 
finns på att genomföra dessa framöver.

Dessutom påbörjades ombyggnad av Micasa 
Fastigheters nya kontor. Efter ombyggnaden 
beräknas energianvändningen i fastigheten  
minska med över 50 procent. 

Avfall
Under 2014 arbetade Micasa Fastigheter mycket 
aktivt för att öka mängden insamlat matavfall. Både 
stora och små fastigheter har kommit igång. Det 
varierar dock om det är samtliga verksamheter och 
avdelningar som har valt att börja sortera matavfall 
eller bara enstaka. Detta är beroende av fastighe-
tens och verksamheternas olika förutsättningar.

Den totala mängden matavfall som samlades in 
i Micasas fastigheter var 224 ton. De verksamheter 

som kommit igång har erbjudits informationsmöten 
samt påshållare till samtliga kök och en bunt påsar.

Miljöklassning av byggnader
Micasa Fastigheter har påbörjat sitt första projekt  
med siktet inställt på att klara en certifiering enligt 
Miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Vid certi-
fiering kan byggnaden nå nivå guld, silver eller 
brons. Bedömning görs inom områdena energi, inne-
miljö och byggmaterial och är även ett bra sätt att  
kvalitetssäkra dessa områden. Det är i fastigheten 
Filen, Hornstulls servicehus, som en stor ombyggnad 
genomförs och där har kriterierna för Miljöbyggnads 
nivå silver funnits med ända sedan planerings- och 
projekteringsstadiet. 

Transporter
Micasa Fastigheter fortsätter att vara bra på tank-
ning av förnyelsebart bränsle i alla företagsbilar.  
98,6 procent av bränslet är gas eller etanol. En elbil 
har gjort att bensin till viss del behöver tankas. Dock 
har de totala koldioxidutsläppen minskat ordentligt  
under 2014, från elva ton 2013 till sju ton idag. 
Framför allt är det användningen av gas som har 
minskat eftersom flertalet av dessa bilar har sålts. 

Radon
Radonmätningar under 2014 fullgjordes enligt mät-
plan. Samtliga flerbostadsfastigheter är radonmätta. 

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll OVK, genom-
förs årligen i en tredjedel av hela fastighetsbestån-
det. Under 2014 nåddes inte detta i sju procent 
av beståndet på grund av ombyggnader. Micasa 
Fastigheters mål är att åtgärder ska pågå i alla  
icke godkända ventilationssystem.

65 fastigheter, det vill säga 52 procent av fastighets- 
beståndet, hade godkänd ventilation under 2014.
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Säkerhet och arbetsmiljö
Medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö är områ-
den som alltid ligger i fokus för Micasa Fastigheter. 
Micasa Fastigheter har en arbetsmiljöpolicy där vik-
ten av förebyggande arbete och fortlöpande insatser 
– systematiskt arbetsmiljöarbete – särskilt poäng-
teras. Alla nyanställda får en genomgång av vad som 
gäller i händelse av brand eller annan olycka. Under 
året har risk- och säkerhetshanteringen fortsatt.

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

På Micasa Fastigheter är förekomsten av  
övertid låg.

Micasa Fastigheter har ett nära samarbete  
med företagshälsovården för att arbeta före-
byggande. Friskvårdsbidraget om max 2 000 kr 
per år och anställd nyttjas flitigt, cirka 107 000 kr 
utbetalades 2014. 

Under året har medarbetarna erbjudits 
kostnadsfri massage en gång i månaden och 
möjlighet att använda bolagets massagefåtölj.  
Ett mycket välfrekventerat gym finns i källaren.  
Där har också getts möjlighet att träna med coach  
vid ett tillfälle i veckan, till självkostnadspris.

Under 2014 har alla anställda erbjudits att delta 
i hälsokontroll och anställda som regelbundet vistas 
i bolagets fastigheter har också fått möjlighet till 
vaccinationer.

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

Micasa Fastigheter har en aktiv hälsogrupp som  
består av sex personer. Deras uppdrag är att akti-

vera medarbetarna i alla delar som påverkar hälsan, 
exempelvis motion och social gemenskap. Under 
2014 har Micasa Fastigheter vunnit Bostadsbolagens 
Hälsoutmaning och engagemanget i tävlingen 
skapade många aktiviteter i personalgruppen.  
I övrigt har hälsogruppen arrangerat after work.

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

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

Aktivt medskapandeindex

81 (80)

Nöjdmedarbetarindex 2009–2014 
Nöjdmedarbetarindex ändrades 2012 i Stockholms stads 
medarbetarenkät till Aktivt medskapandeindex.

AMI 2014 81

AMI 2013

AMI 2012

NMI 2011

NMI 2010

NMI 2009

80

77

67

58

64

Frisknärvaro

96,5 %
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Rågsveds äldrecentrum



Micasa Fastigheters styrelse 2014

Övriga ledamöter är:

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

Anna Cederschiöld  
Stuart (m)

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

Suppleanter:

Joakim Larsson (m)  
ordförande till och med  
2014-10-19

Martin Michel (mp)  
Vice ordförande, tillförordnad 
ordförande 2014-10-20–2014-12-31

Clara Lindblom (v)  
ordförande i Micasa Fastigheter 
från och med 2015-01-01
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Micasa Fastigheters ledningsgrupp 2014

Patrik Emanuelsson,  
VD

Annika Rapp, 
administrativ chef

Gunnar Kempe,  
chef affärsutveckling 
till och med 2014-10-31, 
sedan fastighetsstrateg

Sören Ingman,  
chef fastighetsförvaltning  
till och med 2014-09-19

Maria Ehn, 
kommunikationschef

Per-Arne Jandér, 
inköpschef

Stina Karlemyr,  
chef byggprojekt

Anna Mölgård,  
chef affärsutveckling,  
från och med 2014-11-01

Ulrika Thorildsson,  
chef fastighetsförvaltning 
från och med 2014-08-11
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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 (124) 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, 
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 2014
Bolaget har överklagat Förvaltningsrättens  
dom avseende fastighetstaxeringar för tolv  
fastigheter avseende taxeringarna 2004, 2007  
och 2010 till Kammarrätten. Årets effekt av  
omtaxeringarna har uppgått till 62 mkr för  
inkomståren 2004–2013. 

Tomträtten Bodö 1, i Husby har förvärvats  
från Svenska Bostäder den 5 maj till bokfört värde. 
Byggnaden upprustas för att bli bolagets nya kontor. 

Fastigheten Stegsholm 3:5, Gålö, i Haninge 
kommun har sålts den 3 april och fastigheten 
Ceremonien 5 i Nockeby, har sålts den 8 september. 

 

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.

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

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit vär-
dera fastighetsbeståndet med årsskiftet 2014/2015 
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 3,2 och  
7,2 procent. Det totala värdet bedömdes uppgå till  
13 079 (12 695) mnkr. Fastigheternas bokförda  
värde var vid utgången av året 6 962 (6 666) mnkr.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt upp-
går till 298 (–14,8) mnkr. Resultatet efter boksluts-
dispositioner och skatt uppgår till 226 (11) mnkr.

Styrelsen och verkställande direktören för  
Micasa Fastigheter i Stockholm AB avger  
härmed följande årsredovisning för  
verksamhetsåret 2014.
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Fastighetsförvaltningens 
resultat
Nettoomsättningen har uppgått till 1 012,1  
(993,8) mnkr. Hyresintäkterna för perioden  
uppgår till 993,6 (964,0) mnkr. 

Driftnettot uppgår till 539,9 (474,6) mnkr.  
Drift- och underhållskostnader uppgår till  
–472,7 (–546,7) mnkr och fastighetsskatt till  
52,7 (76,1) mnkr.

Reversering av tidigare nedskrivningar har gjorts  
till ett värde av 61,5 mnkr. Det har inte bedömts  
att något behov av nedskrivning föreligger.

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (räntebidrag och övriga finansiella  
intäkter minus räntekostnader) uppgår till 
–172,2 (–180,2) mnkr. 

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

Stockholms stad för mot bakgrund av de nya 
reglerna sedan år 2013 en dialog med Skatteverket 
om huruvida rätt till avdrag föreligger för ränte-
kostnader på lån från Stockholms stad. I boksluten 
för 2013 och 2014 har räntekostnaderna till fullo 
bedömts vara avdragsgilla.

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 78 procent av  
obeskattade reserver, var den sista december  
426,6 (154,2) mnkr. I förhållande till den totala  
balansomslutningen ger det en soliditet på  
5,9 (2,2) procent. Fastighetsbeståndets värde  
har vid värdering per årsskiftet bedömts till  
13 079 (12 695) mnkr. Med beaktande av fastig-
heternas övervärden minus uppskjuten skatt,  
blir den justerade soliditeten 38,4 (35,5) procent.

 2014 2013 2012 2011 2010

Nettoomsättning, mnkr 1 012 994 956 936 946

Resultat efter finansnetto, mnkr 298 –15 –135 –136 –274

Realisationsvinster/förluster, mnkr 204 0 0 0 4

Marknadsvärde fastigheter, mnkr 13 079 12 695 11 980 10 522 9 471

Bokfört värde fastigheter, mnkr 6 962 6 666 6 562 6 032 5 950

Avkastning på totalt kapital 6,6 2,4 0,8 1,1 –1,0

Rörelseresultat i % av omsättning 46,6 16,6 5,9 7,6 –7,3

Direktavkastning 4,1 3,7 2,1 2,3 1,1

Soliditet, % 5,9 2,2 2,2 2,3 2,4

 
Flerårsöversikt 
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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Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital:  
Rörelseresultat + finansiella intäkter i % av  
genomsnittlig balansomslutning

Rörelseresultat i % av omsättning:  
Resultat före finansiella kostnader, boksluts-
dispositioner och skatt/nettoomsättningen

Direktavkastning:  
Fastigheternas driftnetto (hyresintäkter – drift  
och underhållskostnader)/marknadsvärdet

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

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

Fastighetskostnader
Förändringar i avgifter, taxor eller skatter har en 
direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat.

Finansiella kostnader
Bolaget har en hög belånings grad och är därmed 
extra känslig för ränteförändringar. Ränteläget har 
en stor påverkan på bolagets finansiella kostnader.

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 2015
Bolaget ska ansvara för att tillhandahålla välskötta, 
trygga och tillgängliga bostäder med rimliga hyres-
kostnader till stadens äldre och personer med  
funktionsnedsättning. Bolaget kommer fortsätta  
att koncentrera sina resurser på bolagets kärn-
verksamhet d v s att tillhandahålla och utveckla  
seniorboenden, trygghetsboenden och LSS-boenden. 
Antalet ensamkommande flyktingar ökar drama-
tiskt och prognosticeras att öka även de närmaste 
åren. Micasa Fastigheter har därför ett viktigt  
uppdrag att möta stadens behov av utökade platser.

Den genomgång av bolagets fastighetsbestånd 
som påbörjades under 2013 har resulterat i en 
långsiktig fastighetsplan där stadsdelarnas behov 
av platser, fastigheternas tekniska och ekonomiska 
status samt arbetsmiljöverkets regler har beaktats.

I enlighet med ägarens intentioner att alla 
förvaltningar med kontor i innerstaden ska söka 
kontorslösningar i ytterstaden, kommer Micasa 
Fastigheter att flytta till Husby i mars 2015.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans 
förfogande står:

Styrelsen föreslår att 
vinstmedel disponeras 
enligt följande:

Balanserade vinstmedel 

124 295 019

Årets resultat I ny räkning balanseras 

225 677 892 349 972 911
 349 972 911  349 972 911
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Resultaträkning (tkr)
Not 2014 2013

 Hyresintäkter 4, 5 993 589 964 048

 Övriga förvaltningsintäkter 5 18 540 29 739

Nettoomsättning 1 012 129 993 787

Fastighetskostnader

 Drift 6 –418 585 –426 907

 Underhåll –54 121 –119 776

 Tomträttsavgälder –42 506 –40 550

 Fastighetsskatt 7 52 684 76 105

 Övriga rörelsekostnader 8 –9 748 –8 056

Driftnetto 539 853 474 603

 Av- och nedskrivningar 9 –230 367 –278 466

Summa fastighetskostnader –702 643 –797 650

Bruttoresultat 309 486 196 137

 Centrala administrations- och försäljningskostnader 10 –38 314 –35 300

  Försäljning, utrangering fastigheter och inventarier 11 197 517 –

 Övriga intäkter 12 2 463 4 569

Rörelseresultat 13, 14 471 152 165 406

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 15 3 338 3 791

 Räntekostnader och liknande resultatposter 16 –176 174 –184 013

Resultat efter finansiella poster 298 316 –14 816

 Förändring periodiseringsfond –59 860 10 557

 Erhållna koncernbidrag – 2 000

Resultat före skatt 238 456 –2 259

 Skatt på årets resultat 17 –12 778 13 310

Årets resultat 1, 2, 3 225 678 11 051
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Balansräkning (tkr)
Tillgångar Not 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark 18 6 962 394 6 666 417

 Inventarier 19 5 138 6 095

 Pågående ny- och ombyggnader 20 188 080 384 079

Finansiella anläggningstillgångar

 Uppskjuten skattefordran 21 53 300 26 568

 Andra långfristiga fordringar 22 953 571

Summa anläggningstillgångar 7 209 865 7 083 730

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

 Hyres- och kundfordringar 976 1 424

 Fordringar hos koncernföretag 11 274 10 634

 Fordringar hos moderföretag – 1 284

 Skattefordran – 16 462

 Övriga fordringar 979 454

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 1 759 1 879

Summa omsättningstillgångar 14 988 32 137

Summa tillgångar  1, 2, 3 7 224 853 7 115 867

Not
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Balansräkning (tkr)
Eget kapital och skulder Not 2014-12-31 2013-12-31

Bundet eget kapital

 Aktiekapital 15 000 15 000

 150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie

 Reservfond 14 900 14 900

Fritt eget kapital

 Balanserad vinst 124 295 113 244

 Årets resultat 225 678 11 051

Summa eget kapital 26 379 873 154 195

Obeskattade reserver

 Periodiseringsfond 59 860 –

Summa obeskattade reserver 59 860 –

Avsättningar

 Pensionsskuld VD 2 114 1 852

Summa avsättningar 2 114 1 852

Kortfristiga skulder

 Checkräkningsskuld koncernkonto 6 388 327 6 602 174

 Leverantörsskulder 100 724 116 077

 Skulder till koncernföretag 192 641 160 744

 Skulder till moderföretag 699 –

 Skatteskuld 22 828 –

 Övriga kortfristiga skulder 8 961 10 510

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 68 826 70 315

Summa kortfristiga skulder 6 783 006 6 959 820

Summa skulder och eget kapital 1, 2, 3 7 224 853 7 115 867

 Ansvarsförbindelser 25 821 780

 Ställda säkerheter – –
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Kassaflödesanalys (tkr)
2014 2013

Den löpande verksamheten

 Rörelseresultat 471 152 165 406

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

 Förändring av semesterlöneskuld –524 305

 Avsättningar 262 1 852

 Avskrivning anläggningstillgångar 291 885 275 966

 Nedskrivning/reversering anläggningstillgång –61 518 2 500

 Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar –197 517 –

 Erhållen ränta 3 338 3 791

 Erlagd ränta –176 174 –184 013

 Betald skatt –220 4 867

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

330 684 270 674

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar –1 313 13 257

 Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder –199 118 87 817

Kassaflöde från den löpande verksamheten 130 253 371 748

Investeringsverksamheten

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar –377 875 –528 085

 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 246 004 30 462

Kassaflöde från investeringsverksamheten –131 871 –497 623

Finansieringsverksamheten

 Ökning (–)/minskning (+) av långa fordringar –382 –242

 Koncernbidrag 2 000 126 117

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 618 125 875

Årets kassaflöde 0 0

 Likvida medel vid årets början exklusive koncernkonto 0 0

 Likvida medel vid årets slut exklusive koncernkonto 0 0
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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 huvud-
kontoret är Box 17211, 104 62 Stockholm. 

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. 

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är dotterbolag 
till Stockholms Stadshus AB, organisationsnummer 
556415-1727, med säte i Stockholm. Stockholms 
Stadshus AB upprättar koncernredovisning.

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 koncern-
redovisning (”K3”).

Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3)
Detta är första gången bolaget tillämpar BFNAR 
2012:1 (K3). För att möjliggöra meningsfull  
jämförelse med föregående år har samtliga  
belopp i resultaträkning, balansräkning, kassa-
flödesanalys samt noter räknats om för  
jämförelseåret i enlighet med K3 reglerna.

I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) 
har redovisningsprinciperna avseende redovisning 
av fastigheter ändrats, dels avseende aktivering av 
tillkommande utgifter, dels avseende avskrivningar, 
då komponentansats tillämpas.

Effekten av övergången till K3 beskrivs i not 25, 
Eget Kapital.

Micasa Fastigheter har tidigare tillämpat 
Årsredovisningslagen med beaktande av Bokförings-
nämndens allmänna råd. Från och med 1 januari 
2014 upprättar Micasa Fastigheter sin årsredovis-
ning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning (”K3”). 
Övergångsdatum till K3 har fastställts till den  
1 januari 2013. Övergången till K3 redovisas  
i enlighet med kapitel 35. Första gången detta all-
männa råd tillämpas. 

Huvudregeln i K3 kapitel 35 kräver att ett företag 
tillämpar samtliga råd retroaktivt vid fastställande 
av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande 
och frivilliga undantag från den retroaktiva 
tillämpningen. Micasa Fastigheter har valt att  
inte tillämpa några frivilliga undantag.

I följande tabeller presenteras och kvantifieras 
effekterna vid övergången till K3 för bolaget.

Se även eget kapital – förändringar kopplat till K3 
i not 26. Det som främst påverkas av redovisningen 
är materiella anläggningstillgångar, avskrivningar, 
underhållskostnader samt uppskjuten skatt vilket 
beror på införandet av komponentfördelningen. 

Se not A–C nedan.

Not A    

Kapitel 17 Materiella anläggningstillgångar
Enligt tidigare redovisningsprinciper tillämpades ej 
komponentavskrivning på materiella anläggnings-
tillgångar. Enligt K3 ska komponentavskrivning  
tillämpas på betydande komponenter om skillnaden 
i förbrukning avseende dessa komponenter  
är väsentlig. Under 2013 har tillämpningen  
av komponentavskrivning medfört ytterligare  
avskrivningar med –128 215 tkr och minskade  
underhållskostnader med 135 914, varav 149 896 tkr  
avser aktiverad underhållskostnad och –13 982  
kostnadsförd investering under perioden januari–  
december. I balansräkningen 2013-12-31 uppgår  
justeringen till –7 699 tkr, varav 59 581 tkr  
avser byggnader och –67 280 pågående ny- och  
ombyggnader. 

Noter med redovisningsprinciper (tkr)
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Resultaträkning januari–december 2013

Not

Enligt fastställd 
årsredovisning  

2013

Justeringar vid 
övergång till 

BFNAR 2012:1

Omräknad 
resultaträkning  

2013

 Hyresintäkter 964 048 964 048

  Övriga förvaltningsintäkter 29 739 29 739

Nettoomsättning 993 787 0 993 787

Fastighetskostnader

 Drift –399 010 –399 010

 Underhåll A –255 690 135 914 –119 776

 Tomträttsavgälder -40 550 -40 550

 Fastighetsskatt 76 105 76 105

 Övriga rörelsekostnader -8 056 -8 056

Driftnetto 366 586 135 914 502 500

 Av- och nedskrivningar A –150 251 -128 215 -278 466

Summa fastighetskostnader –777 452 7 699 –769 753

Bruttoresultat 216 335 7 699 224 034

  Centrala administrations- och försäljningskostnader C -61 345 -1 852 -63 197

 Försäljning av fastigheter – –

 Övriga intäkter 4 569 4 569

Rörelseresultat 159 559 5 847 165 406

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 791 3 791

 Räntekostnader och liknande resultatposter –184 013 –184 013

Resultat efter finansiella poster –20 663 5 847 –14 816

  Förändring periodiseringsfond 10 557 10 557

 Erhållna koncernbidrag 2 000 2 000

Resultat före skatt –8 106 5 847 –2 259

 Skatter B 202 13 108 13 310

Årets resultat –7 904 18 955 11 051
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Balansräkning januari–december 2013

Tillgångar Not

Enligt fastställd 
årsredovisning  

2013

Justeringar vid 
övergång till 

BFNAR 2012:1

Omräknad 
resultaträkning  

2013

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

 Byggnader och mark A 6 725 998 -59 581 6 666 417

 Inventarier 6 095 6 095 6 095

 Pågående ny- och ombyggnader A 316 799 67 280 384 079

Finansiella anläggningstillgångar

 Uppskjuten skattefordran B 13 460 13 108 26 568

 Andra långfristiga fordringar 571 571

Summa anläggningstillgångar 7 062 923 20 807 7 083 730

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

 Hyres- och kundfordringar 12 519 12 519

 Fordringar hos koncernföretag – –

 Fordringar hos moderföretag 1 284 1 284 1 284

 Skattefordran 16 462 16 462

 Övriga fordringar 455 455

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 288 12 288

Summa omsättningstillgångar 43 008 0 43 008

Summa tillgångar 7 105 931 20 807 7 126 738

Not
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Balansräkning januari–december 2013 (fortsättning)

Eget kapital Not

Enligt fastställd 
Årsredovisning  

2013

Justeringar vid 
övergång till 

BFNAR 2012:1

Omräknad 
resultaträkning  

2013

Bundet eget kapital

 Aktiekapital 15 000 15 000

 150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie

 Reservfond 14 900 14 900

Fritt eget kapital

 Balanserad vinst 113 244 113 244

 Årets resultat –7 0904 18 955 11 051

Summa eget kapital 135 240 18 955 154 195

Avsättningar

 Pensionsskuld VD C – 1 852 1 852

Kortfristiga skulder

 Checkräkningsskuld koncernkonto 6 602 174 6 602 174

 Leverantörsskulder 117 444 117 444

 Skulder till koncernföretag 3 368 3 368

 Övriga kortfristiga skulder 10 510 10 510

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 237 195 237 195

Summa kortfristiga skulder 6 970 691 0 6 970 691

Summa skulder och eget kapital 7 105 931 7 126 738

 Ansvarsförbindelser C 2 632 –1 852 780

 Ställda säkerheter – –
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Not B    

Kapitel 29 Inkomstskatter
Justeringarna av uppskjuten skatt utgörs av de ef-
fekter på uppskjuten skatt som uppkommit genom 
de justeringar som föranleds av övergången till K3. 
Totalt uppgår justeringarna under 2013 till 13 108 
tkr och avser skillnad mellan planenligt och skatte-
mässigt restvärde byggnader vilka även redovisats 
mot Skatt på årets resultat.  

Not C    

Kapitel 28 Ersättning till anställda  
Enligt K3 ska pensionsförpliktelser redovisas som 
avsättning. Under 2013 har det medfört ytterligare 
kostnader med –1 852 tkr.

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. 

Nya avdragsregler för interna räntor
Riksdagen har i slutet av år 2012 tagit beslut om 
ytterligare begränsningar för avdrag för koncern-
interna räntor. Stockholms stad för mot bakgrund av 
de nya reglerna en dialog med skatteverket om hu-
ruvida rätt till avdrag föreligger för räntekostnader 
på lån från Stockholms stad. I bokslutet per 31 de-

cember 2014 har räntekostnaderna till  
fullo bedömts vara avdragsgilla.

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 ersättningarna 
kommer att kosta mer än förväntat och att 
avkastningen på relaterade tillgångar kommer att 
avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar 
förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med  
K3:s förenklingsregler. De förmånsbestämda planer 
som finns innebär att pensionspremier betalas 
till St Erik Livförsäkring. Dessa redovisas som 
avgiftsbestämda pensionsplaner.

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

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt.
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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  
skulder i de finansiella rapporterna och det skatte-
mässiga värdet som används vid beräkning av 
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
 enligt den så kallade balansräkningsmetoden. 
Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla 
skattepliktiga temporära skillnader, och uppskjutna 
skattefordringar redovisas i princip för alla avdrags-
gilla temporära skillnader i den omfattning det är 
sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida 
skattepliktiga 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 anläggnings-
tillgångar 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 anläggningst-
illgångar kostnadsförs så att tillgångens 
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. 
Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
uppskattas till: 
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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 
avskrivningsmetoder 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 utrange-
ring 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 för-
säljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. 
Den realisationsvinst eller realisationsförlust som 
uppkommer när en materiell anläggningstillgång 
eller en komponent tas bort från balansräkningen 
redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelse-
intäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar kon-
trolleras vid varje balansdag för att utröna om det 
finns någon indikation på nedskrivningsbehov. 
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.

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 
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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
Ett skadeståndskrav från en leverantör har fram-
ställts mot Micasa Fastigheter. Grunden för kravet 
är att Micasa Fastigheter ska ha gjort sig skyldigt 
till avtalsbrott genom att anlita leverantörer vid 
sidan av träffat ramavtal, vilket Micasa Fastigheter 
bestrider.

Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, 
låtit värdera fastighetsbeståndet med årsskiftet 
2014/2015 som värdetidpunkt. Samtliga värderingar 
utfördes objektvis. Värderingarna genomfördes 
med en metodik som följer Svensk Fastighetsindex 
anvisningar och riktlinjer. Det åsatta totala lång-
siktiga direktavkastningskravet bedöms ligga 
mellan 3,2 och 7,2 procent. Det totala värdet 
bedömdes uppgå till 13 079 (12 695) mnkr. 
Fastigheternas bokförda värde var vid utgången  
av året 6 962 (6 666) 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.

Ändrad uppskattning och bedömning
En översyn avseende beräkning av central adminis-

tration har gjorts. Tidigare beräknades central admi-
nistration per anställd. Nu baseras beräkningen på 
den procentuella fördelningen av lokala respektive 
centrala arbetsuppgifter per anställd. Detta påver-
kar kostnader för drift och central administration. 
År 2013 är omräknat.

Tidigare år har köp och försäljningar till staden 
och dess förvaltningar redovisats under koncern- 
interna köp/försäljningar men inte särredovisats i 
balansräkningen vilket medfört att siffrorna för  
2013 räknats om.

Not 4 2014 2013

Kontraktsförfallostruktur

Löptid Kontrakts-
värde, tkr

Andel av 
värdet

Kommersiella

2015 61 188 7,2%

2016 57 464 6,8%

2017 59 711 7,0%

2018 107 092 12,6%

2019 och senare 564 320 66,4%

Summa 849 775 100%

Bostäder 477 617 100%

Summa 477 617 100%

Totalt 1 327 392

Operationell leasing

Företaget hyr ut bostäder och lokaler enligt avtal  
om operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter  
under året uppgår till 993 589 (964 048). Framtida 
minimileaseavgifter uppgår till:

Inom 1 år 479 468 469 878

1–5 år 408 414 379 785

Senare än 5 år 0 0

Summa 887 882 849 663
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Not 5 2014 2013

Nettoomsättning 

Hyresintäkter

Bostäder 557 104 547 224

Lokaler 499 786 478 442

Bilplatser m m 10 483 10 337

1 036 003 1 019 671

Avgår outhyrt inklusive ytor 
under ombyggnad

Bostäder –39 444 –37 541

Lokaler –34 313 –34 203

Bilplatser m m –27 –211

–73 784 –71 955

Summa hyresintäkter 993 589 964 048

Övrigt 6 487 16 776

Förvaltningsuppdrag 12 053 12 963

Summa övriga 
förvaltningsintäkter

18 540 29 739

Nettoomsättning 1 012 129 993 787

Not 6 2014 2013

Drift

Fastighetsskötsel –95 773 –87 244

Reparationer –87 912 –61 290

Taxebundna kostnader

 – Vatten –11 421 –9 574

 – El/Gas –41 875 –44 309

 – Sophantering –15 693 –15 687

 – Uppvärmning –72 971 –88 014

Lokala 
administrationskostnader

–46 274 –66 694

Övriga driftkostnader –46 666 –54 095

Summa drift –418 585 –426 907

Not 7 2014 2013

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt –9 019 –9 529

Återbetalning pga omtaxeringar 
från hyreshus till vårdbyggnad 

61 703 85 634

Summa fastighetsskatt 52 684 76 105

Not 8 2014 2013

Övriga rörelsekostnader

Förvaltningsuppdrag –9 748 –8 056

 
Not 9 2014 2013

Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan per tillgång

Byggnader –290 672 –274 738

Inventarier –1 213 –1 228

Summa avskrivningar  
enligt plan per tillgång

–291 885 –275 966

Avskrivningar enligt plan per funktion

Fastighetskostnader –291 500 –275 374

Centrala 
administrationskostnader

–107 –198

Lokala 
administrationskostnader

–278 –394

Summa avskrivningar  
enligt plan per funktion

–291 885 –275 966

Nedskrivningar, reverseringar per tillgång

Byggnader 61 518 –2 500

Summa nedskrivningar, 
reverseringar per tillgång

61 518 –2 500

Summa av- och  
nedskrivningar, reverseringar

–230 367 –278 466
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Not 10 2014 2013

Centrala administrations- och försäljningskostnader

Personalkostnader –26 813 –22 245

Övrigt –11 501 –13 055

Summa centrala 
administrationskostnader

–38 314 –35 300

Not 11 2014 2013

Försäljning, utrangering av fastigheter, mark

Försäljningspris 245 778 30 462

Bokfört värde –41 068 –30 462

Utrangeringar –7 416

Summa försäljning, 
utrangeringar fastigheter, mark

197 294 0

Försäljning, utrangering inventarier

Försäljningspris 226 –

Bokfört värde –3 –

Summa försäljning, 
utrangering inventarier

223 0

Not 12 2014 2013

Övriga intäkter

Investeringsmoms 2 463 4 569

 
Not 13:1 2014 2013

Medelantalet anställda

Antal anställda 88 88

– varav män 37 45

 
Not 13:2 2014 2013

Löner och sociala kostnader anställda

Löner och andra ersättningar –36 795 –49 843

Sociala kostnader –24 552 –18 868

– varav pensionskostnader –10 648 –6 598

Not 13:3 2014 2013

Löner fördelade mellan ledning och övriga anställda

Styrelse och VD –1 512 –1 384

Övriga anställda –35 283 –48 459

Styrelse
Då styrelsens ordförande var borgarråd utgick  
ingen personlig ersättning. Arvode för utfört arbete 
fakturerades från Stockholms stad och uppgick till 
65 (82) tkr. Till övriga styrelseledamöter utgick ett 
arvode om 278 (275) tkr.

Verkställande direktör 
Till VD har under året utgått lön med 1 512 tkr.  
Vid uppsägning av anställningsavtalet gäller en  
ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om  
uppsägningen sker från bolagets sida utgår ett  
vederlag. Vederlaget ska motsvara antalet månader  
som anställningen som VD pågått vid tidpunkten  
för uppsägning, dock maximalt 24 månadslöner  
inklusive uppsägningstid. Av bolagets pensions-
kostnader inklusive löneskatter utgör VD:s andel  
2 210 tkr. Pension utgår enligt KAP-KL komplette-
rad med avgiftsbaserad chefspension vilken redo-
visas i balansräkningen under avsättningar. För 
övriga ledande befattningshavare följer uppsäg-
ningstider gällande kolletivavtal. Pensioner utgår 
enligt allmän pensionsplan från 65 års ålder.
 Micasa Fastigheter följer pensions- och försäk-
ringsavtalet KAP-KL. Detta är en avgifts- samt  
förmånsbestämd ålderspension. Betalningar görs  
löpande till avgiftsbestämd ålderspension med  
4,5 procent av lönesumman upp till 30 inkomst-
basbelopp. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp 
görs även en betalning till förmånsbestämd ålders-
pension. Pensionskostnaderna belastar resultat-
räkningen i den takt de intjänas. 
 Micasa Fastigheter har, såväl som flertalet bolag 
i Stockholms Stadshus AB, sina pensionsåtaganden 
försäkrade i St 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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Not 13:4 2014 2013

Könsfördelning inom företagsledning och styrelse

Andel kvinnor 2014-12-31 2013-12-31

Styrelse ordinarie ledamöter 29 % 29 %

Styrelsesuppleanter 80 % 80 %

Övriga ledande befattningshavare 57 % 43 %

Not 13:5 2014 2013

Ersättning till revisorer

Arvode för revision – EY –258 –291

Förtroendevalda revisorer –19 –19

Skatterådgivning – EY –902 –1 969

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 2014 2013

Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

Inköp koncern Stadshus AB –31 581 –19 768

Inköp Stockholms Stad –43 726 –53 380

Summa inköp –75 307 –73 148

Försäljning koncern Stadshus AB 8 550 8 147

Försäljning Stockholms Stad 693 415 727 508

Summa skatt 701 965 735 655

Not 15 2014 2013

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter övriga 3 338 3 791

Summa ränteintäkter och 
liknande resultatposter

3 338 3 791

Not 16 2014 2013

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader –176 174 –184 013

Summa räntekostnader 
och liknande resultatposter

–176 174 –184 013

Not 17 2014 2013

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt –39 509 –23

Uppskjuten skatt 26 731 13 333

Summa skatter –12 778 13 310

Resultat före skatt 238 456 –2 259

Skatt enligt gällande skattesats –52 460 497

Skatteeffekt av icke avdragsgilla 
kostnader

–1 182 –2 600

Skatteeffekt av icke skattepliktiga 
intäkter

14 259 819

Skatteeffekt av schablonintäkt 
periodiseringsfond

– –25

Skattemässig effekt av försäljning 
fastigheter

–126 –

Uppskjuten skatt temporära 
skillnader

26 731 13 333

Effekt av byte av 
redovisningsprincip

– 1 286

Summa skatt –12 778 13 310
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Not 18 2014 2013

Byggnader och mark

Byggnader

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

7 663 069 7 276 395

Nyanskaffningar under året 6 471 –

Överfört från produktion 567 145 413 853

Försäljningar och utrangeringar –52 535 –27 179

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

8 184 150 7 663 069

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

–1 297 830 –1 026 277

Årets avskrivning enligt plan –290 672 –276 318

Försäljningar och utrangeringar 16 297 4 765

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

–1 572 205 –1 297 830

Ingående ackumulerade 
nedskrivningar

–71 313 –68 813

Reversering 61 518 –

Nedskrivning – –2 500

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

–9 795 –71 313

Utgående bokfört värde 
byggnader 

6 602 150 6 293 926

Taxeringsvärde byggnader 1 787 600 1 775 666

Mark

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

372 491 380 539

Försäljningar –12 247 –8 048

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

360 244 372 491

Utgående bokfört värde mark 360 244 372 491

Taxeringsvärde mark 2 169 428 1 133 855

– varav tomträttsmark 569 814 549 577

Utgående bokfört värde 
byggnader och mark

6 962 394 6 666 417

Skattemässigt restvärde 
byggnader och mark

6 367 932 6 353 507

Verkligt värde byggnader  
och mark

13 079 000 12 695 000

Micasa Fastigheter Årsredovisning 201448



Not 19 2014 2013

Inventarier 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

17 984 15 965

Nyanskaffningar under året 258 2 019

Försäljningar och utrangeringar –2 585 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

15 658 17 984

Ingående ackumulerade 
avskrivningar enligt plan

–13 635 –12 408

Årets avskrivning enligt plan –1 213 –1 227

Försäljningar och utrangeringar 2 585

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

–12 263 –13 635

Konst 

Ingående ackumulerat 
anskaffningsvärde

1 746 1 675

Nyanskaffningar under året 71

Försäljningar och utrangeringar –3 –

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

1 743 1 746

Utgående bokfört värde 5 138 6 095

Not 20 2014 2013

Pågående ny- och ombyggnader

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden

384 079 270 358

Periodens inköp 392 105 524 026

Kostnadsförda investeringar –20 959 3 548

Överfört till färdigställda 
fastigheter

–567 145 –413 853

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

188 080 384 079

Utgående bokfört värde 188 080 384 079

Not 21 2014 2013

Uppskjuten skattefordran

Temporära skillnader mellan 
fastigheternas bokförda och 
skattemässiga restvärde

53 300 26 568

Not 22 2014 2013

Andra långfristiga 
fordringar

Förfallo- 
tid

Andel Husbyggnadsvaror  
HBV förening (702000-9226)

1–5 år 40 40

Fordran Husbyggnadsvaror 
HBV förening

1–5 år 913 531

Utgående bokfört värde 953 571

Not 23 2014 2013

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda leverantörsfakturor 1 759 1 879

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

1 759 1 879
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Not 26

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa

Utgående balans per 31 december 2013  
enligt årsredovisningen

15 000 14 900 105 340 135 240

Förändringar i redovisade värden på tillgångar och 
skulder avseende förändrad redovisningsprincip (K3)

 Pensionsavsättning VD –1 852 –1 852

 Aktiverad underhållskostnad 149 896 149 896

 Kostnadsförd investering –13 982 –13 982

 Avskrivning byggnader –128 215 –128 215

 Uppskjuten skatt 13 108 13 108

Effekter av förändrad redovisningsprincip (K3) 18 955 18 955

Omräknad balans 2013-12-31 15 000 14 900 143 250 173 150

Ingående balans per 1 januari 2014 15 000 14 900 124 295 154 195

Årets resultat 225 678 225 678

Utgående balans per 31 december 2014 15 000 14 900 349 973 379 873

Not 24 2014 2013

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förskottsbetalda hyror 29 724 27 104

Personalrelaterade kostnader 12 830 14 306

Övriga upplupna kostnader 26 272 28 905

Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

68 826 70 315

Not 25 2014 2013

Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelser avser 
borgensåtagande till Fastigo

821 780

Summa ansvarsförbindelser 821 780
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Design och produktion: www.luxlucid.se

Foto: Olof Holdar (sid 5–6, 11,  
13–14, 16–17, 19–21, 23, 25–27), 

Spectrum arkitekter (sid 9),  
Jonna Thomasson  

(Anna Cederschiöld Stuart, sid 26) 
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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
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