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Driftnetto

Hyresintäkter

549 mnkr

1 065 mnkr

Driftnettot ökade till 549 mnkr (546).

Hyresintäkterna ökade till 1 065 mnkr (1 008).

Resultat

Marknadsvärde

11 mnkr

14 765 mnkr

Resultatet efter bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till 11 mnkr (18).

Fastigheternas totala värde bedöms uppgå
till 14 765 mnkr (13 629). Bokfört värde är
6 902 mnkr (6 971).

Investeringar

Felanmälningar

228 mnkr

91 procent

Årets investeringar uppgår till
228 mnkr (476).

Medeltalet för utförande av felanmälningar i tid är 91 procent och varierar
mellan 90 och 93 procent.
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Bruttoarea

1 064 729

kvm

Micasa Fastigheter äger totalt
1 064 729 kvm BTA (bruttoarea).
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V D

VD HAR ORDET

H A R
O R D E T

Micasa Fastigheters huvudsakliga
uppgift är att tillhandahålla välskötta,
trygga och tillgängliga bostäder med
rimliga hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning samt
till av staden prioriterade grupper med
svag ställning på bostadsmarknaden.
Micasa Fastigheter äger och förvaltar 121
fastigheter. Målet är att vara ett effektivt fastighetsbolag och samtidigt leverera ett attraktivt boende till rimlig kostnad till kunder och
hyresgäster. Micasa Fastigheter fokuserar på
kundnytta och nöjdhet där delaktighet är ett
viktigt ledord med utgångspunkt från medarbetarnas kompetens.
Medarbetarna har arbetat med att utveckla
verksamheten i syfte att ytterligare förstärka
kundorientering och uppnå ökad kundnöjdhet.
Som ett led i det arbetet tog Micasa Fastigheter
tillbaka felanmälan i egen regi och påbörjade
arbetet med att utveckla verksamheten till en
kundtjänst med ett förstärkt kundansvar.
Driftorganisationen har en mycket hög uppklarandegrad för felanmälningar. Medeltalet
för utförande av felanmälningar i tid är 91
procent.
Dialogen med stadsdelar och fackförvaltningar har intensifierats genom att nyckelpersoner i berörda organisationer träffas minst två
gånger per år. I fastigheterna genomförs så
kallade husmöten där Micasa Fastigheter får
möjlighet att ta tillvara verksamheternas synpunkter och gemensamt planera på lokal nivå.
Även i år har Micasa Fastigheter genomfört
en hyresgästundersökning bland hyresgästerna
i främst senior- och trygghetsboenden. Det är
mycket glädjande att alla frågor som rör bemötandet av och kontakten med hyresgästen har
fått bättre resultat. Även resultatet gällande
den felavhjälpande servicen har förbättrats.

Resultaten på
frågorna om utemiljön har i år fått
de högsta sifforna
någonsin och det bästa resultatet av alla
företag som mätte med AktivBo under 2016.
Under året har Micasa Fastigheter förstärkt
byggprojektavdelningen med kompetens inom
områdena tidiga skeden och nyproduktion för
att möta bolagets kommande nyproduktion av
såväl tillgängliga hyresbostäder för äldre som
vård- och omsorgsboenden. De sju nybyggnadsprojekt som under året påbörjats utgår från det
funktions- och ramprogram som tas fram i
samarbete med stadsdelar, Äldreförvaltningen,
pensionärsorganisationer och KTH. En av
utgångspunkterna är att skapa delaktighet och
social interaktion genom lokalernas
utformning.
Totalt pågick i Micasa Fastigheters regi cirka
100 byggprojekt av olika storleksgrad och i
olika grader av färdigställande. Micasa
Fastigheters ambition är att vara lyhörd för
stadens verksamheters behov och att anpassa,
förändra och förbättra fastigheterna i enlighet
med behovsbilden. Bolaget deltar i samarbetet
med att skapa förutsättningar för nya kundgrupper och att utveckla fastighetsbeståndet så
att befintliga verksamheter fungerar
ändamålsenligt.
Flyktingsituationen i världen gör att ett stort
antal personer kommer till Stockholm. Micasa
Fastigheter har arbetat med att bistå Social-
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förvaltningen och SHIS Bostäder med att ställa
i ordning lokaler och bostäder för nyanlända. I
Vintertullen färdigställdes under hösten 210
lägenheter för nyanlända. Lägenheterna hyrs
av SHIS.
För Micasa Fastigheter ställer omställningen
till nya kundgrupper nya krav på hela organisationen och på fastighetens funktion när fler
personer än tidigare ska nyttja lokalerna. En
samarbetsmodell har byggts upp i syfte att
skapa effektiva rutiner för att snabbt iordningsställa bostäder för nyanlända.
Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga gårdar som inbjuder till stimulerande
utevistelser i närmiljön och där belysning och
val av växter bidrar till att skapa trygghet och
gemenskap. I många fall är fastighetens gård
hyresgästernas enda möjlighet till utevistelse
och rekreation varvid bolaget strävar efter att
säkerställa att den yttre miljön lever upp till de
högt ställda kraven.
Under året har ett mycket omfattande
projekt startat i Tunet för att göra utemiljön
tillgänglig, trygg och välkomnande. Arbetet
genomförs i tre etapper och omfattar bland
annat tydligare gångstråk, promenadslinga,
förnyade planteringsytor, nya träd och buskar,
fler sittplatser och pergola. Belysningen på
gården kompletteras och en del av trädgården
får ny plattläggning, som en del av bolagets tillgänglighets- och trygghetsarbete. Liksom
övriga allmänna ytor besiktas utemiljön årligen
och tillgänglighetsbrister åtgärdas kontinuerligt. Även i Hammarbyhöjdens trygghetsboende
startade en omfattande upprustning av
utemiljön.
Ett tillgänglighetsprogram har tagits fram
för  Micasa  Fastigheter under 2016. Programmet
anger inriktningen på Micasa Fastigheters tillgänglighetsarbete. Utgångspunkt för programmet är Stockholms stads program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
Stockholm – en stad för alla, samt de nationella
målen för funktionshinderspolitiken.
Ombyggnaden av Micasas första fastighet
med siktet inställt på att klara en certifiering
enligt Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad
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färdigställdes i slutet av året. Målsättningen
har varit att erhålla certifieringsnivå silver.
Certifieringen av Filen 4 kommer att behandlas
under första hälften av 2017.
Arbetet med att öka andelen insamlat matavfall fortsatte under 2016 och ytterligare fastigheter har fått möjlighet att sortera matavfallet.
I slutet av 2016 fanns matavfallsinsamling i
hälften av Micasas fastigheter och nära 300 ton
samlades in.
Som ett led i det hållbarhetsarbete som
Stockholms stad bedriver har Micasa
Fastigheter under året tagit fram en CSRstrategi. Micasa Fastigheters CSR-strategi
beskriver hur bolaget definierar och tar sitt
samhällsansvar för att värna en hållbar
utveckling.
Ett antal interna och externa kontroller av
bolagets verksamhet har genomförts med
mycket gott resultat. Revisonen visade att
Micasa Fastigheter arbetar helt i enlighet med
stadens uppdrag.
Micasa Fastigheter genomförde två studiebesök under året för bolagets styrelse. I februari
besöktes sex fastigheter i de södra och västra
stadsdelarna. I september fick styrelsen möjlighet att se tre gårdar där bolagets nya utemiljöprogram tillämpas.
Jag vill rikta ett stort tack till styrelsen som
med stort intresse och engagemang kontinuerligt sätter sig in i Micasa Fastigheters verksamhet och tillsammans med bolaget medarbetare skapar förutsättningar för arbetet med ett
hållbart, jämlikt och ansvarstagande
fastighetsbolag.
Slutligen ett varmt tack till alla Micasa
Fastigheters medarbetare som med engagemang tillsammans med gedigen yrkesmässig
kompetens möjliggjort drift och utveckling av
bostäder för Stockholms äldre, personer med
funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden.
Maria Mannerholm, VD
Micasa Fastigheter

V D
H A R
O R D E T
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Om Micasa Fastigheter
i Stockholm AB
Micasa Fastigheters huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder
med rimliga hyror till stadens äldre, personer med
funktionsnedsättning samt till av staden prioriterade
grupper med svag ställning på bostadsmarknaden.

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

Värdegrund
Micasa Fastigheters värdegrund bygger på
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.

Ägardirektiv för 2016–2017
Ett Stockholm som håller samman
• ansvara för att tillhandahålla välskötta,
trygga och tillgängliga bostäder med rimliga
hyror till stadens äldre, personer med
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funktionsnedsättning samt till av staden
prioriterade grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden
• 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
• aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens pensionärs- och anhörigorganisationer
• delta i kontinuerlig samverkan med berörda
nämnder i den årliga äldreboendeplaneringen
• delta i stadens arbete med en åtgärdsplan för
att säkerställa behovet av äldreboendeplatser
under perioden 2020–2040

• delta i stadens utredning (ÄBO) om att tydliggöra funktionen för olika former av bostäder för äldre i syfte att höja trygghet och
skapa gemenskap
• medverka i äldrenämndens utredning om
profilboende och intressentboende
• medverka i äldrenämndens utredning om
strategi för trygghetslarm i särskilt boende
• delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets
målgrupp
• tillhandahålla evakueringslägenheter vid
renovering i bolagets fastigheter
• prioritera brandpreventivt arbete
• aktivt bidra och samverka i stadens arbete
med att tillskapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare,
ensamkommande flyktingbarn med flera
• delta i stadens arbete med att göra en
översyn av organisationen för att ytterligare
stärka och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning och organisation och ansvarsfördelning för att säkerställa och tydliggöra
stadens äldreboendeplanering
Ett klimatsmart Stockholm
• arbeta aktivt med energieffektivisering och
förnyelsebar energi
• aktivt bidra till att nå stadens mål om 70
procent matavfallsinsamling till år 2020
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
• medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva
lokallösningar
• följa upp av kommunfullmäktige beslutade
indikatorer

Micasa Fastigheters
övergripande mål 2016
Micasa Fastigheter ska vara ett allmännyttigt
och affärsmässigt fastighetsbolag
Micasa Fastigheter ska ha nöjda kunder
Micasa Fastigheter ska ha välskötta, trygga
och tillgängliga fastigheter
Micasa Fastigheter ska säkerställa minskad
energiförbrukning och minskad miljöbelastning
Micasa Fastigheter ska vara en attraktiv
arbetsgivare och ha en väl fungerande
organisation
Micasa Fastigheter ska verka för delaktighet
och inflytande för hyresgäster
Micasa Fastigheter ska tillsammans med
stadens förvaltningar och bolag verka för att
säkerställa behovet av äldreboendeplatser
samt boenden för prioriterade grupper
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Micasa Fastigheter ska
vara ett allmännyttigt
och affärsmässigt
fastighetsbolag
Micasa Fastigheter äger och förvaltar en stor mängd
omsorgsfastigheter och senior- och trygghetsboenden.
Utveckling av fastighetsbeståndet sker ständigt i nära samarbete med stadsdelar, fackförvaltningar, kunder, leverantörer och ägaren. 2016 var ett år med nya kundgrupper. Ett
stort antal lägenheter har färdigställts till nyanlända stockholmare. Under 2016 genomfördes många ombyggnads- och
markprojekt samtidigt som Micasa påbörjat planeringen
för ett antal nya vård- och omsorgsboenden i enlighet med
Äldreboendeplanen.

Färdigställda projekt
Under 2016 färdigställdes ett flertal projekt.
Bland annat följande:
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Filen 4
I slutet av året avslutades en ombyggnad av
delar av fastigheten till 90 platser i vård- och
omsorgsboende till två privata vårdgivare samt
två LSS-gruppbostäder till Södermalm stadsdelsförvaltning. Inflyttning sker under första
kvartalet 2017.

Köpenhamn 1
Under hösten slutfördes en första etapp i
ombyggnaden av Kista vård- och omsorgsboende. I etapp ett har badrummen i 32 lägenheter byggts om så att de uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. De boende flyttade tillbaka till
sina lägenheter i oktober. Etapp två startade i
november med ombyggnad av ytterligare 61
badrum.
Hamnvakten 7
Hela fastigheten anpassades under året för att
kunna hyras ut till SHIS Bostäder. SHIS tillhandahåller lägenheterna till kommunplacerade flyktingar.
Fruängsgården 1
Ett våningsplan i hus A har under året byggts
om till ett boende för ensamkommande
flyktingbarn.
Överstycket 1
En före detta vårdcentral i fastigheten byggdes
under året om till ett boende för ensamkommande flyktingbarn.
Rio 9
En lokal i fastigheten anpassades under året
till ny hyresgäst, Arbetsmarknadsförvaltningen.
Bottenstocken 13
I fastighetens höghusdel har samtliga fönster
målats om under året.

Projekt på gång
Edö 1
Vård- och omsorgsboendet i fastigheten uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav på badrummen. Micasa Fastigheter har under 2016 på
beställning från Farsta stadsdelsnämnd utrett
och projekterat för en flytt av boendet från hus
B till hus C vilket skulle innebära en

ombyggnad av hus C från servicehus till 107
platser i vård- och omsorgsboende.
Genomförandebeslut beräknas till sommaren
2017. Micasa Fastigheter kommer i ett separat
projekt pröva möjligheten att inrätta ett
trygghetsboende i hus B.
Bygeln 5
Ett energisparprojekt startades upp i fastigheten under 2016. Projektet beräknas vara klart
under våren 2017.
Fruängsgården 1
Fastighetens fasader är i stort behov av en
renovering. Ett projekt i två etapper för detta
startades under 2016. Renoveringen etapp ett
genomfördes under 2016 och etapp två genomförs under 2017.

Nyproduktion
Vård- och omsorgsboende
Utifrån ett beslut i Kommunstyrelsen om
Äldreboendeplan 2017 med utblick mot 2040
har Micasa Fastigheter påbörjat planeringen
för en större utbyggnad av vård- och omsorgsboenden i enlighet med behovsframskrivning i
planen. I planen redovisas ett behov av utbyggnad av 28 vård- och omsorgsboenden fram till
2040 där varje boende omfattar mellan 54 och
90 lägenheter. Sju boenden ska enligt planen
vara färdigställda 2024.
Micasa Fastigheter har under 2016 startat
ett arbete med att ta fram ett ramprogram för
nybyggda vård- och omsorgsboenden tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och äldreförvaltningen. I arbetet tas även forskning och
olika intresseorganisationer med.
Rinkeby
Detaljplanearbetet för ett nytt vård- och
omsorgboende i Rinkeby med 90 platser kom
igång under året. Under hösten har bolaget
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även arbetat med utformningen av boendet tillsammans med stadsdelsförvaltningen utifrån
dess lokalfunktionsprogram. Tidplanen visar
på en möjlig inflyttning i det nya boendet under
2020.
Bergholmsbackarna
Micasa Fastigheter erhöll i december 2016 en
markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende i Bagarmossen. Bolaget har påbörjat
arbetet kring utformningen av boendet tillsammans med stadsdelsförvaltningen.
Detaljplanearbetet kommer att påbörjas under
2017.
LSS
Micasa Fastigheter har på beställning av
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning upphandlat en entreprenör för uppförande av ett
nytt fristående LSS-boende på fastigheten
Strandviolen. Boendet beräknas stå klart i
början av 2018.

Utemiljö
Utemiljöprogram implementerat
Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga gårdar som ska inbjuda till utevistelse och
där belysning och val av växter bidrar till att
skapa en trygg närmiljö.
Utemiljöprogrammet syftar till att tydliggöra
vad bolaget behöver göra för att nå det övergripande utemiljömålet samt hur bolaget ska
arbeta med utemiljöfrågor för att säkerhetsställa en hög kvalitet med utgångspunkt från
hyresgästernas och Micasa Fastigheters behov.
Utgångspunkten för upprustning av Micasa
Fastigheters utemiljöer ska vara en god normalstandard som håller över tid och att material
ska väljas med tanke på framtida drift- och
underhållskostnader. Funktion, drift- och skötselaspekter samt kostnad över tid ska alltid
vägas samman då beslut fattas kring
nyanläggning.
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Utemiljöprojekt
Lektionen 6
Våren 2016 startade upprustningen av utemiljön på Hammarbyhöjdens trygghetsboende.
En viktig del i arbetet har varit delaktighet,
dialog och samarbete med hyresgästerna. Inför
planeringen sattes en idélåda upp och Micasa
Fastigheter tog emot synpunkter om gårdens
utformning. Efter det tog Micasa Fastigheter
fram en skiss, som visade de olika åtgärderna
på berörda platser runt husen. Skissen sitter
uppe i entréhallen under hela byggperioden. I
maj 2016 startade markarbetena. Projektet
beräknas bli klart hösten 2017.
I linje med Micasa Fastigheters utemiljöprogram har fokus lagts på att det ska vara enkelt
att ta sig ut och inbjudande att umgås ute.
Miljön ska vara trygg med ny belysning och
tillgänglig med nya plattytor. Med växter vill
Micasa Fastigheter skapa hemtrevnad och möjlighet att följa årstidsväxlingarna.
Konkreta åtgärder för detta är nya plattor
runt entréerna, plantering av nya växter och
nya möbler som pryder mötesplatserna.
Belysningen på hela fastigheten ses över för att
öka tryggheten.
Tunet 1
Under våren 2016 startades planeringen för
upprustning av utemiljön kring Tunets trygghetsboende. Tidigare under 2016 färdigställdes
utemiljön kring Hannahemmet med en ny fin
innergård och entré.
Även på Tunet kunde Micasa Fastigheters
hyresgäster lämna in synpunkter i en idélåda.
Illustrationsskisserna sitter utanför gemensamhetslokalen under hela planerings- och
byggperioden.
Under hösten började markarbetena för
första etappen. Sammanlagt sker upprustningen av utemiljön i tre etapper och den
beräknas vara klar till hösten 2018.
Samtliga uteplatser rustas upp med nya

plattor, ny buskplantering och skärmväggar
emellan. Flera olika mötesplatser för social
samvaro kommer att finnas. En gemensam
plats för möten med möjlighet till odling
skapas i södra trädgården liksom en gemensam
sittplats/torg med välkomnande perennplanteringar och en promenadslinga på gården
mellan husen, samt en boulebana med möjlighet till samvaro i norra delen av trädgården.
Micasa Fastigheter kommer även att förstärka belysningen för utemiljön för att öka
tryggheten.

Digitala trygghetslarm
Tillsammans med Äldreförvaltningen har
bolaget deltagit i att ta fram en plattform för
att gå över till digitala trygghetslarm. Arbetet
slutfördes under 2016.

Veraprojektet

Bolaget kommer under en flerårsperiod att dra
fibernät till lägenheterna i ett 60-tal fastigheter. Under 2016 färdigställdes fiberdragning till
2 400 lägenheter i 15 fastigheter. Totalt har i
projektet 5 400 lägenheter anslutits. Projektet
slutförs under 2017.

Tillsamman med stadens övriga fastighetsbolag
ska Micasa Fastigheter byta ut bolagens
gemensamma fastighetssystem Fasad till ett
nytt gemensamt system, Fast2. Mycket arbete
har lagts ned under året med att samordna
processerna med de övriga bolagen för att
effektivisera arbetet avseende drift och skötsel
samt att kvalitetssäkra uppgifterna som ska
finnas i det nya systemet. Micasa Fastigheter
kommer i en gemensam projektorganisation
med Familjebostäder AB införa det nya fastighetssystemet under våren 2018.

Samarbete i utvecklingsprojekt

Uthyrning av lokaler

Micasa Fastigheter deltar i ett antal forskningsprojekt som avser att utveckla boendemiljön för äldre och som i förlängningen gynnar
alla åldersgrupper.

Nya avtal (inklusive nytt avtal med tidigare
hyresgäst)
51 nya hyresavtal tecknades under året.
De största avtalen tecknades med SHIS för
kv Hamnvakten med 210 lägenheter för nyanlända stockholmare. Totalt under år 2016 har
Micasa Fastigheter iordningställt 320 lägenheter för nyanlända.
Under året hyrdes också den gamla biografen
vid Stureby sjukhem ut. Biografen har stått
oanvänd under flera år.

Fiber

Minskning av skador vid fall
Det pågår ett samarbete mellan Flemingsberg
Science, KTH, Stockholms stad, Huddinge
kommun och Ehrenborgs golv. Målet för projektet är att ta fram ett golv som kan minimera
skador vid fall.
Micasa Fastigheters roll i projektet är att
erbjuda lokaler där golvet kan provas.
Projektgruppen har tagit fram en prototyp på
ett golv som avsevärt minskar kraften på
kroppen vid ett fall.
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RAM-avtal

Nytt trygghetsboende i Tanto

Ett RAM-avtal reglerar ansvaret i fastigheterna mellan Micasa Fastigheter och stadsdelarna. 31 (10) avtal som avser olika slags verksamhetsareor och blockhyresavtal har skrivits.
RAM-avtalsfrågor handlar till exempel om
att justera förändringar som Micasa
Fastigheter eller stadsdelsförvaltningen uppmärksammar. Det handlar om att skriva om
blockhyresavtal när lägenheter tillkommer och
att skriva nya avtal efter ombyggnad. Under
2016 har få korrigeringar behövt göras.

Micasa Fastigheter har skapat ett trygghetsboende med 28 lägenheter på Rosenlundsgatan
44B. Det nya boendet tillhör Tantos trygghetsboende på Maria Bangata i fastigheten Svärdet.
Lägenheterna hade tidigare använts till annan
verksamhet och har nu frigjorts till trygghetsbostäder.

Antal avtal (enheter)
Antal 2016
Block LSS
Block gruppbostad

Inflyttning i nya seniorlägenheter
I januari ägde inflyttning rum i 57 nyrenoverade
seniorlägenheter i Axelsbergs seniorboende.
Lägenheterna hade tidigare använts till annan
verksamhet.

28 (140 lgh)
388 (3 560 lgh)

Servicehus

18 (1 615 lgh)

Seniorbostäder block privat

3

Tillfälligt boende
(t ex ensamkommande
barn och jourboende)

5 (276 lgh)

Micasa Fastigheter, antal bostäder
2016-12-31
Typ av bostad

Antal
2016

Antal
2015

Gruppbostad (hyrs av SDF)

3 708

3 842

Servicehusbostad (hyrs av SDF)

1 757

1 868

643

575

Seniorbostad

1 106

981

Hyresbostad

100

84

Studentbostad

Trygghetsbostad

16

199

243

Ungdomsbostad (hyrs av SHIS)

38

38

Särskild bostad (hyrs av SHIS)

228

0

Övrigt (bostäder som ingår i
lokalkontrakt och är undantagna
från hyresförhandling)

623

623

8 402

8 254

76 år

85 år

Medelåldern i Micasa Fastigheters
seniorboenden

Medelåldern i Micasa Fastigheters
trygghetsboenden
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Micasa Fastigheter
ska ha nöjda kunder
För att ha nöjda kunder krävs att Micasa Fastigheter har en
väl fungerande förvaltning där driften, städning och felanmälan fungerar på ett effektivt sätt. Fastigheterna ska hålla
en bra standard och kommunikationen ska vara tydlig, enkel
och tillgänglig.

Micasa Fastigheters största kunder är
Stockholms stads stadsdelar. 60 procent av fastighetsbeståndet blockförhyrs av stadsdelarna,
som i sin tur hyr ut till egna hyresgäster. Micasa
Fastigheter har också hyresgäster som tecknar
kontrakt direkt med bolaget. Det är trygghets-,
senior- och studenthyresgäster. Bolaget hyr även
ut direkt till privata vårdgivare och till olika
lokalhyresgäster exempelvis lager, restauranger,
affärsverksamhet och service.

Hyresgästundersökning 2016
Liksom tidigare år har Micasa fastigheter
genomfört en hyresgästundersökning. Strax
under 1 800 enkäter skickades ut till hyresgäster i senior- och trygghetsbostäderna och 59
procent av dessa svarade på frågorna som rörde

18

Micasa Fastigheter Årsredovisning 2016

upplevelsen av det egna boendet och Micasa
Fastigheters service.
Efter fjolårets tapp på de frågor som rörde
service verkar det stora antal åtgärder bolaget
satt in för att förbättra kontakten med hyresgästerna nu ha gett resultat. Alla delindex som
räknas ihop i ett serviceindex (ta kunden på
allvar, rent och snyggt, trygghet och hjälp när
det behövs) uppvisar ett bättre resultat än
mätningen 2015.
Det är mycket glädjande att alla frågor som
rör bemötandet av och kontakten med hyresgästen har fått bättre resultat. Hyresgästerna
upplever också att det har blivit lättare att få
åtgärder vidtagna till följt av synpunkter och
att Micasa Fastigheters medarbetare har blivit
bättre på att hålla sina löften. Dock upplever
hyresgästerna det svårare att besöka kontoret
efter flytten till Husby.

Även frågorna gällande den felavhjälpande
servicen har förbättrats. Alla frågor i delindexet ”hjälp när det behövs” har fått fler positiva svar än vid tidigare mätningar. Här uppvisar Micasa det bästa resultatet sedan 2013.
Den största förbättringen upplevde hyresgästerna angående att bestämma när felet skulle
rättas till, att få hjälp inom rimlig tid samt en
förbättrad kvalitet på det utförda arbetet.
När det gäller städningen har nästan alla
frågor i delindexet rent och snyggt fått bättre
betyg än tidigare. Städningen av trapphusen
och tvättstugorna har förbättrats i en stor del
av Micasas fastigheter. Tyvärr tycker många
hyresgäster att möjligheterna till källsortering
har försämrats under det gångna året.
Det fjärde paketet som ingår i serviceindex är
tryggheten. 88,5 procent av hyresgästerna upplever att grannkontakten är god och att den
personliga tryggheten i trapphusen har ökat.
I enkäten som årligen skickas till bolagets
hyresgäster finns också frågor om hur man
upplever sin lägenhet, husets allmänna utrymmen och den utemiljö som omger husen.
Frågorna som berör lägenheterna får höga
genomsnittliga betyg. Detta gäller framförallt
för lägenheternas utrustning och underhåll som
ligger långt över det snitt som undersöknings
företaget AktivBo har uppnått för Sverige.
Resultaten på frågorna om utemiljön har
Micasa Fastigheter kunnat vara stolta över
länge och i år har bolaget fått de högsta sifforna någonsin och det bästa resultatet av alla
företag som mätte med AktivBo under 2016.

Micasavärdar
Micasavärdar i Micasa Fastigheters
trygghetsboenden
Sedan april 2015 är det Samhall som har uppdraget att bemanna Micasavärdarna i Micasas
trygghetsboenden. Micasavärdarna arbetat i
par och under året har de tillsammans med

hyresgästerna genomfört olika trivselaktiviteter. Den mest populära aktiviteten är kaffestunden, men också frukost, bingospel och
månadsmingel har blivit favoriter.
Hyresgästerna har också med hjälp av
Micasavärdarna firat årets högtider så som
påsk, midsommar och jul.
Avtalet med Samhall har inneburit att
Micasa Fastigheter har kunnat tillhandahålla
arbetstillfällen för personer som på grund av
olika anledningar har svårigheter att etablera
sig på arbetsmarknaden. Detta ligger helt i
linje med det uppdrag som Stockholms stad har
gett stadens förvaltningar och bolag, nämligen
att ordna med praktik och arbetstillfällen för
personer som ska finna vägen tillbaka till
riktiga jobb.
Micasavärdsverksamhet på försök i
två seniorboenden
I avvaktan på Stockholms stads Äldreboende
utredning, som har till uppdrag att utreda
vilka boendeformer som ska finnas för äldre,
kvarstår verksamheten i Axelsbergs senior
boende och i seniorboendet för döva i
Skärholmen. En omprövning av verksamheten
i seniorboendena kommer att göras.

Årets arbetsgivare
Micasa Fastigheter utsågs till vinnare av
Samhalls prestigefulla hållbarhetspris Visa
vägen-priset för sitt arbete med Micasa
värdarna. Micasa Fastigheter vann i kategorin
Årets arbetsgivare. Priset delas varje år ut till
den arbetsgivare som har gjort allra mest i
Sverige för att öppna upp arbetsmarknaden så
att fler personer med funktionsnedsättning kan
få ett jobb.
Micasa Fastigheter tilldelades priset med motiveringen: ”Med en imponerande självklarhet
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har Micasa Fastigheter konsekvent stått upp
mot omgivningens fördomar och försvarat sitt
val av medarbetare utifrån deras förmåga att
med bästa kvalité utföra det arbete som krävs.
I en verksamhet där det personliga bemötandet
är väldigt viktigt för de äldres välmående har
de sett fördelar och kompetens där andra ser
hinder.”

Kommunikation
Skötselpärmar till verksamheterna
I slutet av året uppdaterades skötselpärmarna
och över 100 verksamheter fick uppdateringarna levererade. Samtidigt förberedde Micasa
Fastigheter en övergång till elektroniska
pärmar på micasa.se, bland annat som en
miljöbesparande åtgärd.
Miljöbroschyr
Micasa Fastigheter har tagit fram en broschyr
med miljötips till både hyresgäster och verksamheter. Broschyren distribuerades med julnumret av Trivsel. Broschyren går att beställa
eller ladda ned på micasa.se.
Vårsalongen på webben
För tredje året i rad filmades en visning av
Vårsalongen som hade premiär samma dag som
utställningen öppnade. Filmen är ett tillgänglighetsprojekt som Micasa Fastigheter genomför i samarbete med Stockholm Konst och
Liljevalchs. Filmen, som är ca 20 minuter lång,
visades 519 gånger.
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Fastighetsinformation
I juni var det premiär för en ny typ av nyhetsbrev som ska ge bolagets hyresgäster information om vad som ska hända i fastigheten under
året samt exempelvis information om källsortering, städning eller resultatet från hyresgästundersökningen. Varje fastighet får ett
unikt nyhetsbrev uppsatt i entrén två gånger
per år.
Studiebesök
Micasa Fastigheter genomförde två studiebesök
för bolagets styrelse under året. I februari
besökte styrelse och ledningsgrupp sex fastigheter i de södra och västra stadsdelarna. I september fick styrelsen en genomgång av Micasa
Fastigheters utemiljöprogram samt möjlighet
att se tre gårdar där tillgänglighet, delaktighet,
stimulans och rekreation varit viktiga aspekter
vid byggandet av trädgården.

Micasa Fastigheter Årsredovisning 2016
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Mässor

18 297

mässbesökare
Micasa Fastigheter deltog i två mässor
som tillsammans hade 18 297 besökare.

Seniorval

11 673

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

Micasa.se

45 363

sidvisningar

Varumärkeskännedom

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

På webbplatsen micasa.se genomfördes
45 363 sidvisningar.
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Micasa Fastigheter ska
ha välskötta, trygga och
tillgängliga fastigheter
Efter att under några år haft felanmälan utförd av en extern entreprenör skapade Micasa Fastigheter under 2016
en kundtjänst i egen regi. Det är en åtgärd för att öka kund
nöjdhet och effektivitet och att ta kontrollen över dialogen
med hyresgästerna. Målet är att Micasas Fastigheter ska
vara tillgängliga för alla. Inte bara själva huset utan även
utemiljön ska vara tillgänglig och trygg. Tillgänglig ska också
informationen vara vilken inkluderar allt från skyltsystem
och hyresgästinformation till webbplats och Facebook.
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Kundtjänst i egen regi

Extern driftentreprenör

I cirka fem år har Micasa Fastigheter haft felanmälansfunktionen utlagd på entreprenad. I
april 2016 startade bolaget en kundtjänst i
egen regi. Genom att ta in kompetensen i huset
har Micasa Fastigheter kunnat skapa förutsättningar att effektivisera och kvalitetssäkra
och att skapa en förbättrad kundupplevelse
med ökad service.

Sedan mars 2013 sköter Veolia driften i samtliga Micasas fastigheter. Samarbetet styrs via
ett funktionsavtal som innefattar tillsyn,
skötsel och felavhjälpande underhåll till en förutbestämd anbudssumma samt jourverksamhet under icke ordinarie arbetstid. Veolia har
byggt upp sin organisation för uppdraget med
en ansvarig platschef samt tre arbetsledare
indelade efter tre geografiska områden. I varje
geografiskt område finns tekniker som bland
annat åtgärdar fel som anmäls av hyresgäster
samt har tillsyn i fastigheterna. Till sin hjälp
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har teknikerna även stöd av experter som
tillhör andra avdelningar på Veolia.
Medeltalet för utförande av felanmälningar i
tid är 91 procent och det varierar mellan 90 och
93 procent.

målen för funktionshinderspolitiken. Micasa
Fastighetens företagsövergripande mål är:
• att alla ska kunna använda och förflytta sig
i bolagets byggnader

Brand och säkerhet

• att alla ska kunna ta del av information och
kunna kommunicera med Micasa Fastigheter
utifrån sina egna förutsättningar

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 Micasas fastigheter.

Tillgänglighet för alla
Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa
Fastigheter och bolagets hyresgäster. Målet är
att alla ska kunna använda och förflytta sig i
Micasas byggnader.
Fastigheternas allmänna utrymmen och utemiljö besiktas årligen och tillgänglighetsbrister
åtgärdas kontinuerligt eller i samband med
större ombyggnader.
Micasa Fastigheter informerar om varje
fastighets tillgänglighet och under året har
information om varje fastighets tillgänglighet
publicerats på micasa.se.
Informationen presenteras under olika rubriker – nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och
nedsatt hörsel.
Under året har ett tillgänglighetsprogram
tagits fram för Micasa Fastigheter. Programmet
angerriktningen på Micasa Fastigheters tillgänglighetsarbete. Utgångspunkt för programmet är Stockholms stads program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
Stockholm – en stad för alla, samt de nationella

• att alla ska kunna arbeta i verksamheten på
samma villkor oavsett funktionsförmåga

Vidare har särskilda projekteringsanvisningar
för tillgänglighet tagits fram, och syftar till
att ange inriktningen på Micasas arbete
med tillgängliga byggnader. Projekterings
anvisningarna gäller vid uppförande av
ny byggnad samt vid ändring av byggnad.
Anvisningarna gäller oavsett om bygglov eller
bygganmälan behövs eller inte behövs.
Utemiljö
Markskötsel utförs av externa entreprenörer
fördelade på tre geografiska områden – Norr,
City och Söder. I markskötselavtalen ingår
förutom markskötsel och mindre anläggningsarbeten, även snöröjning och halkbekämpning.
För att säkerställa att bolagets externa entreprenörer uppfyller kraven enligt avtal utförs
regelbundna skötselbesiktningar tre gånger om
året på samtliga områden.
Utformningen av utemiljöerna ska ge goda
förutsättningar för att hålla över tid och de ska
vara rimligt skötseleffektiva. En bra skötsel
förstärker hemkänslan och ger även en stolthet
över den egna gården.
Utemiljön ska vara tillgänglig och trygg. Till
gängligheten definieras på många olika nivåer och
är en viktig del av Micasa Fastigheters utemiljö
program. Utemiljön ska inte bara vara fysiskt
tillgänglig för den som använder exempelvis rollator utan den ska också locka till rörelse, aktivitet och social samvaro. Utemiljön ska kännas
trygg, väl belyst och användbar. I utemiljön ingår
också trygga och tillgängliga angöringsplatser.
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Konst

Inköp

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 produktionskostnaden avsättas för konstnärlig utsmyckning.
Under året invigdes 1%-konst i Dalbon och
Axelsbergs seniorboende. Ett muralmålningsprojekt i vepaform invigdes på Kista servicehus, utanför 1%-konstuppdraget.

Micasa Fastigheter omfattas av lagen om
offentlig upphandling, LOU, och samtliga upphandlingar har genomförts med stöd av lagen.
Inköpsfunktionen är ett viktigt verktyg för att
påverka leverantörer att leverera hållbart,
jämlikt och säkert.
Inköpsenheten ska vara Micasa Fastigheters
experter och leda utvecklingen inom inköpsoch upphandlingsområdet samt säkerställa att
inköp och upphandlingar sker i enlighet med
gällande lagstiftning samt Micasa Fastigheters
och stadens riktlinjer. Avdelningen har därigenom en stödjande och konsultativ roll. Samtliga
upphandlingar genomförs med miljökrav.
Byggvarubedömningen ska gälla vid alla upphandlingar inom bygg och anläggning.

Felanmälningar
Totalt inkom 67 837 ärenden till kundtjänst
under 2016. Av dessa inkom 37 823 via telefon
och 30 014 inkom via mail. 38 842 resulterade
i en felanmälan. Anträffbarheten på telefon till
kundtjänst var i snitt 90 procent och varierade
mellan 86 och 95 procent.
De vanligaste felanmälningarna var:
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Avlopp

2 002

Brandlarm

1 967

Dörr

1 700

Belysning

1 597

Hiss

1 323
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Omkring 30 upphandlingar har
genomförts 2016
Reparation av hissar på Trossen 13, Kumlet 24
samt Pilträdet 10.
Ramavtal för bland annat landskapsarkitekt,
service hissar, hyra paviljonger, glasmästeri,
el-arbeten, ombyggnad kök Blackebergs gård,
Fruängsgården fasadrenovering, Väderkvarnen
20 byte ställverk, Mälteriet och Tjärdalen
ombyggnad undercentraler, Bygeln 5 ventilation och värme.
Utöver egna upphandlingar så nyttjas avtal
som stadens Serviceförvaltning, HBV (medlemsförening) och SKL Kommentus upphandlar.
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Micasa Fastigheter ska
säkerställa minskad
energianvändning och
ökad miljöprestanda
För att säkerställa att Micasa Fastigheters miljöoch energiarbete har en tydlig struktur med planering,
genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar är Micasa Fastigheters ledningssystem certifierat
enligt både miljöledningsstandarden ISO 14001 och
energiledningsstandarden 50001.
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Micasas miljöarbete 2016

Energi

Under året har satsningen på att öka insamlingen av matavfall fortsatt samtidigt som ett
arbete påbörjats för att öka bolagets hållbarhetsfokus i stort. Arbetets första del har varit
att utreda frågor inom socialt ansvarstagande
(CSR). Energieffektiviseringsarbetet har pågått
enligt plan och en kartläggning i enlighet med
lagen om energikartläggning i stora företag har
påbörjats.

Driftoptimering innebär att inställningar i
exempelvis värme- och ventilationssystemen
såsom drifttider, temperaturer och luftflöden,
ska optimeras. Micasa Fastigheter har tre
driftoptimerare som arbetar med att minska
energianvändningen och att säkerställa ett gott
inomhusklimat.
Ett antal energieffektiviseringsprojekt har
påbörjats under året. Bland annat pågår planering och utbyte av ventilationssystemen i flera
fastigheter.
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1,2%

40%

48%

Energianvändningen uppgick
i genomsnitt till 121,2 kWh/m²
BRA, vilket är en minskning
med 1,2 procent jämfört med
2015.

Bolagets solcellsgenererade
energi ökade med 40 procent
jämfört med 2015.

Matavfallsinsamling finns i 48
procent av fastigheterna.

Micasa Fastigheter har under året arbetat
med att förbättra effekten från bolagets solfångaranläggningar. Bland annat har en
översyn av anläggningarnas styrsystem gett
en betydande ökning av levererad energi.
Energianvändningen 2016 var i genomsnitt
121,2 kWh/kvm vilket kan jämföras med 2015
då den var 122,7 kWh/kvm. Det innebär en
minskning med 1,2 procent. Av dessa användes
92,9 kWh/kvm till uppvärmning av fastigheterna. 28,1 kWh/kvm användes till fastighetsel,
det vill säga den el som används till bland
annat fläktar, pumpar och hissar. 0,1 kWh/kvm
användes till kyla i fastigheterna.
Vattenanvändningen har ökat med cirka 6
procent vilket också lett till att energianvändningen stigit med cirka 1 kWh/kvm eftersom
produktionen av varmvatten ökat. Anledningen
till detta är att det flyttar in fler personer på
samma yta som tidigare.

Avfall
Arbetet med att öka andelen insamlat matavfall fortsatte under 2016 och flera fastigheter
har fått möjlighet att sortera matavfallet. I
slutet av 2016 fanns matavfallsinsamling i
hälften av Micasas fastigheter och nära 300 ton
samlades in. Det innebär en ökning av antalet
fastigheter där möjligheten finns men en liten
minskning i insamlad mängd.
Den besökskampanj som startade under 2015
angående matavfall och källsortering har fortgått även under 2016.

Miljöklassning av byggnader
Ombyggnaden av Micasas första fastighet,
Filen 4, med siktet inställt på att klara en certifiering enligt Miljöcertifieringssystemet Miljö
byggnad färdigställdes i slutet av året. Målsätt
ningen har varit att erhålla certifieringsnivå
silver. Bedömningen görs inom områdena

energi, innemiljö och byggnadsmaterial och är
också ett bra sätt att kvalitetssäkra byggnaden
inom dessa områden. Certifieringen kommer att
behandlas under första hälften av 2017.

Transporter
Micasa Fastigheter byter successivt ut sin fordonsflotta till elbilar och har i dagsläget 44
procent elbilar eller elhybrider. I övrigt fort
sätter Micasa Fastigheter att vara bra på tankning av förnyelsebart bränsle i sina företags
bilar. 97 procent av bränslet som inte är el
utgörs av fordonsgas eller etanol.

Radon
Samtliga flerbostadsfastigheter är radonmätta
varav endast sex procent är i behov av någon
form av åtgärd för att minska halten i inomhusmiljön. Åtgärder för dessa har påbörjats
under 2016 samtidigt som en plan för ommätning tagits fram för de fastigheter där mätning
utförts för mer än tio är sedan.

OVK
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs årligen i cirka en tredjedel av fastighets
beståndet. Eventuella anmärkningar vid OVK
åtgärdas fortlöpande.

Micasa Fastigheter fick miljöpris
Micasa Fastigheter fick i juni ta emot
Pingvinpriset. Priset delades ut till de bolag
och förvaltningar som lyckats uppnå miljöprogrammets mål för år 2012–2015, att minska
energianvändningen med tio procent.
Micasa Fastigheter ligger långt över målet med
en minskad energianvändning om 19 procent.
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Micasa Fastigheter
ska vara en attraktiv
arbetsgivare och ha en väl
fungerande organisation
För att Micasa Fastigheter ska nå sina mål vill bolaget ha nöjda medarbetare. Tydliga mål, bra ledarskap,
bra rutiner och kontinuerlig uppföljning är viktiga
framgångsfaktorer för nöjda medarbetare. Micasa
Fastigheter arbetar också aktivt med arbetsmiljön.
Bolaget har 77 anställda och medelåldern är 47 år.
Säkerhet och arbetsmiljö
Medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö är
alltid viktiga områden för Micasa Fastigheter.
Bolaget har en arbetsmiljöpolicy där vikten av
förebyggande arbete och fortlöpande insatser –
systematiskt arbetsmiljöarbete – särskilt
poängteras. Alla nyanställda får en genomgång
av vad som gäller i händelse av brand eller
annan olycka. Under året har risk- och säkerhetshanteringen fortsatt.
Arbetsmiljörondering har gjorts en gång
under året eftersom kontoret är nybyggt och
ronderingen inkluderar även den psykosociala
arbetsmiljön. Samtliga anställda sitter i
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kontorslandskap med fasta platser. Många
anställda uttrycker stolthet över de fräscha
lokalerna. Det finns god tillgång till tysta rum
och telefonhytter.

Hälsoarbete
Micasa Fastigheter har ett nära samarbete med
företagshälsovården för att arbeta med en förebyggande friskvård. Friskvårdsbidraget är 5 000
kr per år och anställd och utnyttjas flitigt, ca
259 000 kr utbetalades 2016. Medarbetarna har
bland annat kunnat använda friskvårdsbidraget
till massage på kontoret varannan vecka.

Under 2016 påbörjades hälsokontroller för alla
anställda.
Micasa Fastigheter vill vara ett föredöme när
det gäller hälsa och friskvård. En medarbetare
som ges möjlighet till fysisk träning mår bättre
och risken minskar för negativ stress.

Aktivt medskapandeindex
80 (81)
AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning och ingår i en nationell

mätning med möjlighet till jämförelser med
andra kommuner.
Frisknärvaro
97,0 % (96,4)
Könsfördelning, bolaget
40,3 % män
59,7 % kvinnor
Könsfördelning, ledningsgrupp
37,5 % män
62,5 % kvinnor
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Styrelse och
ledningsgrupp
Styrelse

Ledningsgrupp

Clara Lindblom (V)
ordförande

Maria Mannerholm,
VD

Erik Slottner (KD)
vice ordförande

Stina Karlemyr,
administrativ chef

Björn Sund (S)

Oscar Fex,
ekonomichef

Mirja Räihä (S)
Gunilla Almén (MP)
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Dennis Wedin (M)
Margarita Pulido (S)
Hampus Rubaszkin (MP)
Rudy Espinoza (V)
Anita Lundin (M)
Henrik Andersson (FP)

32

Micasa Fastigheter Årsredovisning 2016

Gunnar Kempe,
fastighetsstrateg
Gunnar Olsén,
chef byggprojekt
Maria Ehn,
kommunikationschef
Per-Arne Jandér,
inköpschef samt chef för IT t o m 2016-04-30
Anna Mölgård, tjl
chef affärsutveckling t o m september
Ulrika Thorildsson,
chef fastighetsförvaltning
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FÖ R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Styrelsen och verkställande direktören
för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
avger härmed följande årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.

Förvaltningsberättelse
Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisationsnummer 556581-7870, är ett helägt dotter-bolag till Stockholms Stadshus AB.
Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag
som äger och förvaltar Stockholms stads
omsorgsfastigheter. Bolagets huvudsakliga
uppgift är att tillhandahålla ett gott och anpassat boende med rimliga hyror till människor i
behov av särskilt stöd.

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter äger vid årets utgång 121
(123) fastigheter. Majoriteten av fastigheterna
ägs med tomträtt. Därutöver förvaltar bolaget
2 (2) fastigheter åt Fastighetskontoret. De två
förvaltningsuppdragen på fastigheterna
Hägersten 2:5 och Skarpnäcks Gård 1:1 har
sagts upp under året och lämnas 31 mars 2017
till Fastighetskontoret.
Micasa Fastigheter äger totalt 1 064 729 kvm
BTA (bruttoarea), 984 902kvm BRA (bruksarea).
Fastighetsbeståndet omfattar servicehus,
vård- och omsorgsboenden, trygghets- och
seniorbostäder, LSS-bostäder, samt temporära
studentbostäder och bostäder för grupper med
svag ställning på bostadsmarknaden. I de
största fastigheterna bedrivs ofta en blandning
av dessa verksamheter.

Försäljningar
1 april såldes fastigheten Vårdhemmet 2 i
Råcksta till AB Stockholmshem. I november
2014 evakuerades verksamheten i fastigheten
på grund av vattenskada. Det fanns ett behov
av upprustning samtidigt som fastigheten
kunde användas för annan verksamhet inom
Stockholms stad på ett effektivare sätt.
1 april såldes även fastigheten Hammarö 11 i
Farsta till AB Familjebostäder. En liten fastighet innehållande hemtjänstlokaler. Fastigheten
ligger inom ett exploateringsområde och avsikten är att bygga ett större bostadshus på
platsen.
Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit
externvärdera fastighetsbeståndet med årsskiftet 2016/2017 som värdetidpunkt. Samtliga
värderingar utfördes objektvis. Värderingarna
genomfördes genom ortprismetoden och avkastningsmetoden där det slutliga resultatet är en
samlad bedömning av dessa metoder. Det
åsatta totala långsiktiga direktavkastningskravet bedöms ligga mellan 3,10 och 6,50 procent.
Det totala värdet bedömdes uppgå till 14 765
(13 629) mnkr.
Fastigheternas bokförda värde var vid
utgången av året 6 902 (6 971) mnkr.
Reversering av tidigare nedskrivningar har
gjorts till ett värde av 10 mnkr. Det har inte
framkommit något nedskrivningsbehov i
enskilda fastigheter.
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Viktiga händelser under 2016
Befolkningsutvecklingen i Stockholms kommun
ligger till grund för bedömningen av behov av
bostäder för äldre. Det bedömda behovet utgör
grund för bolagets planering. Micasa
Fastigheter följer befolkningsutvecklingen och
deltar i stadens samlade planering. Micasa
Fastigheter strävar efter effektiv resursanvändning för att möta framtida utmaningar.
Det befintliga fastighetsbeståndet ska förvaltas
och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Behovsprognosen visar att Micasa Fastigheters
befintliga fastighetsbestånd behöver kompletteras med nyproduktion av vård- och omsorgsboenden och bostäder med fokus på trygghet och
tillgänglighet för äldre. Nyproduktion kräver
lång framförhållning och under året har den
långsiktiga planeringen lagts och markanvisningar sökts. I Äldreboendeplanen redovisas
behov av utbyggnad av 28 vård- och omsorgsboenden fram till 2040 där varje boende omfattar
mellan 54 och 90 lägenheter. Sju boenden ska
enligt planen vara färdigställda 2024. Arbetet
med dessa har startats under året.
Flyktingsituationen i världen gör att
människor söker sig till Sverige. Stockholms
stad tar emot ett stort antal nyanlända flyktingar. Här har Micasa Fastigheter en viktig
uppgift att bistå Socialförvaltningen och SHIS
Bostäder (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm)
med lokaler/bostäder för att tillskapa bostäder
för nya stockholmare. För kortsiktiga och akuta
behov har Micasa Fastigheter hyrt ut lokaler
som för tillfället varit tomställda och som
kunnat iordningställas med kort varsel för
nyanlända. Nu ökar behovet av fleråriga boendelösningar. Micasa Fastigheter bidrar till att
skapa fler boenden för denna målgrupp samt
övriga prioriterade grupper. Det förs en tät
dialog med aktörer inom staden för att på ett
optimalt sätt nyttja Micasa Fastigheters befintliga fastighetsbestånd.
I somras kom en dom gällande moms i
gemensamma delar av gruppbostäder. Det
påverkar bland annat investeringsmomsen vid
nyproduktion. Det kommer underlätta genomförandet av bolagets planerade nyproduktionsprojekt.

Marknad
Stockholms stad är genom stadsdelsnämnderna och socialnämnden den dominerande
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hyresgästen. Totalt hyr staden cirka 66 procent
av fastighetsbeståndet. Senior-, trygghets- och
studentbostäder utgör 13 procent. Utöver detta
finns även andra hyresgäster som bedriver
vård eller annan verksamhet i de kommersiella
lokaler som bolaget äger.
Bolagets gruppbostäder och servicehusbostäder hyrs ut till stadsdelsförvaltningarna. De
hyr sedan ut dessa i andra hand till den
boende. Senior-, trygghets- och studentbostäder
hyr bolaget ut direkt till den boende.
Det är stor variation på hur fastigheterna
används och storleken på dem. Exempelvis
finns det LSS-gruppbostäder som innehåller
sex boende i villaliknande byggnader samt
stora komplex med flera hundra bostäder. I de
större fastigheterna är det ofta en blandning av
verksamhet och boendekategorier.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
uppgår till 116 (85) mnkr. Ökningen av resultatet
är främst hänförlig av det låga ränteläget och
reversering av tidigare nedskrivning. Resultatet
efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till
11 (18) mnkr. Reservering av skatt hänförliga till
ej avdragsgilla koncerninterna räntor, för åren
2015 och 2016, uppgår till 21 mnkr.

Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen för perioden uppgår till
1 080 (1 036) mnkr, varav hyresintäkterna
utgör 1 065 (1 008) mnkr. Ökningen beror
bland annat på fler uthyrda lokaler samt ökad
intäkt i samband med installation av fiber.
Driftnettot, exklusive återbetalning av fastighetsskatt, uppgår till 549 (546) mnkr. Drift- och
underhållskostnader uppgår till -476 (-432)
mnkr och fastighetsskatt till -10 (0,2) mnkr.
Inledningen av året var totalt sett mild vilket
ger lägre kostnader för snöröjning trots stort
snöfall under november. Kostnader för värme
och el är lägre. Kostnaderna har bland annat
ökat för fastighetsskatt, fiber och utryckningar
av räddningstjänst (larm utlöst men ej brand).
En förgävesprojektering i fastigheten
Hamnvakten 7, Vintertullens servicehus, har
påverkat siffrorna negativt.

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (ränteintäkter och övriga

2014 kommer att överklagas i början av
år 2017.

Begränsningar avdrag för
koncerninterna räntor

Årets investeringar uppgår till 228 (476) mnkr.
Pågående ej avslutade projekt uppgår till 277
(302) mnkr. Under året avslutade projekt
uppgår till 253 (359) mnkr. Resterande investeringar avser inventarier. Den största förklaringen till lägre investeringar under året är att
ombyggnaden i Vintertullens servicehus,
Hamnvakten 7, har avbrutits efter att den
beställande stadsdelen inte längre var i behov
av fastigheten. Det uppstod vattenskador i
fastigheten efter ett mycket kraftigt skyfall i
juli 2014, vilket blev uppstarten för en omfattande genomgång av hela fastigheten. Skolan
och förskolan var återställda till terminsstarten i augusti 2015 och gården invigdes i början
av oktober 2015. Under 2015 har planering
genomförts för att åtgärda övriga skador och
brister i konstruktionen samt stambyte i fastigheten. Stadsdelsnämnden har valt att under
2016 säga upp hyresavtalet i fastigheten vilket
medfört att planeringen av den genomgripande
ombyggnaden avbrutits. Byggnaden kommer
att underhållas varsamt i avvaktan på nytt
beslut om framtida användning. Fastigheten
har hyrts ut till SHIS som bostäder för
nyanlända.

Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om
ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor i huvudsyfte att förhindra
kapitalflykt till utlandet med skatteplanering.
Skatteverket har därefter kommit ut med
skriftliga ställningstaganden med sina bedömningar av hur begränsningarna ska tolkas.
Stockholms stad och bolagskoncernen har
sedan beslutet år 2012 sökt besked hur stadens
bolag ska förhålla sig till Skatteverkets
tolkningar.
Skatteverket har i mars 2015 inkommit med
dialogbesked gällande avdrag på koncerninterna lån avseende inkomstår 2014 för två av
koncernens bolag. Av svaret framgår att
Skatteverket anser att stadens bolag inte har
rätt till avdrag för ränteutgifter på lån från
ägaren Stockholms stad.
I boksluten för 2014 och 2015 har räntekostnaderna bedömts vara fullt avdragsgilla för
Micasa Fastigheter och för övriga berörda bolag
i Stockholms Stadshus AB-koncernen. Bolaget
har i likhet med tidigare år yrkat för att räntekostnaderna är avdragsgilla i lämnade deklarationer som avser inkomståret 2014 och 2015.
Skatteverket har i december 2016 fattat ett
slutligt omprövningsbeslut för inkomståret
2014. Beslutet innebär att en begränsad del av
de externa räntorna anses vara avdragsgilla.
Sammantaget innebär Skatteverkets beslut
en utökad skattekostnad för Micasa
Fastigheter om 20,4 mnkr för inkomståret
2014. Kostnaderna belastar resultatet för år
2016. För inkomståren 2015 och 2016 finns
ännu inga beslut från Skatteverket. Bolaget
har dock reserverat kostnader för 2015 och
2016 i bokslutet 2016 genom en bedömning av
hur den princip som Skatteverket beslutat för
inkomståret 2014 skulle påverka inkomståren
2015 och 2016.
För bolagets del innebär detta en sammanlagd merkostnad för skatter avseende inkomståren 2015–2016 om 20,5 mnkr i 2016 års
bokslut.
Skatteverkets omprövningsbeslut för inkomståret 2014 vill Micasa Fastigheter få en rättslig
prövning av och beslutet avseende inkomståret
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finansiella intäkter minus räntekostnader och
övriga finansiella kostnader) uppgår till -94
(-131) mnkr. Den genomsnittliga räntan var 1,5
(2,0) procent.

Investeringar

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 78 procent av
obeskattade reserver, var den sista december
513 (464) mnkr. I förhållande till den totala
balansomslutningen ger det en soliditet på 7,1
(6,3) procent. Fastighetsbeståndets värde har
per årsskiftet värderats till 14 765 (13 629)
mnkr. Med beaktande av fastigheternas övervärden minus uppskjuten skatt, blir den justerade soliditeten 43,3 (39,5) procent. Vid
utgången av året var låneskulden 6 358 (6 523)
mnkr. Skulden finansieras via Stockholms
stads finansavdelning. Belåningsgraden i förhållande till bokförda värden på fastigheterna
var vid årets utgång 92 (94) procent. I förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna var
belåningsgraden 44 (51) procent.
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Flerårsöversikt

2016

2015

2014

2013

2012

1 080

1 036

1 012

994

956

Justerat driftnetto, mnkr

549

546

478

281

233

Resultat efter finansnetto, mnkr

116

85

298

–15

–135

Nettoomsättning, mnkr

Realisationsvinster/förluster, mnkr
Marknadsvärde fastigheter, mnkr
Bokfört värde fastigheter, mnkr
Avkastning på totalt kapital, %
Rörelseresultat i % av omsättning

2

–17

204

0

0

14 765

13 629

13 079

12 695

11 980

6 902

6 971

6 962

6 666

6 562

2,9

3

6,6

2,4

0,8

19,4

20,8

46,6

16,6

5,9

Direktavkastning, %

3,7

4,1

4,1

2,9

2,1

Soliditet, %

7,1

6,3

5,9

2,2

2,2

43,3

39,5

38,4

35,5

34,2

Justerad soliditet, %

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.

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat + finansiella kostnader i % av genomsnittlig
balansomslutning
Justerat driftnetto: Driftnettot exklusive återbetalning av fastighetsskatt på grund av
omtaxering
Rörelseresultat i % av omsättning: Resultat före finansiella kostnader, bokslutsdispositioner
och skatt/nettoomsättningen
Direktavkastning: Driftnetto/marknadsvärdet
Soliditet: Eget kapital + 78 % av obeskattade reserver i % av totalt kapital (balansomslutning)

Påverkansfaktorer
Bolaget har noterat en ökad efterfrågan av
senior- och trygghetsbostäder vilket medfört
att dessa lägenheter snabbt fått ny hyresgäst
när vakanser uppstått. Behovet av bostäder för
nyanlända är stort och kvarstår. Enligt den
prognos som Äldreförvaltningen tagit fram har
staden ett visst överskott av vård- och omsorgsboendeplatser för tillfället. Där hjälper Micasa
Fastigheter stadens verksamheter att effektivisera sina lokaler genom att ta tillbaka lokaler
och därmed möjliggörs bland annat uthyrning
för nyanlända. Behovsprognoserna visar på att
från 2024 och framåt behöver dagens befintliga
utbud av vård- och omsorgsboenden kompletteras med nyproduktion. En riktlinje vid framtagandet av dessa prognoser är att Micasa
Fastigheter ska tillhandahålla 60 procent av
fastigheterna för ändamålet. Micasa
Fastigheter kommer att möta det kommande
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behovet med nyproduktion och anpassningar
av det befintliga fastighetsbeståndet. Risken
för vakanser i bostäder och lokaler bedöms
vara mycket låg.
Fastighetskostnader
Förändringar i avgifter, taxor eller skatter har
en direkt inverkan på bolagets ekonomiska
resultat. Förändrade tomträttsavgälder
kommer att påverka resultatet negativt under
kommande år, dock kommer de nya avgälderna
att ökas successivt.
Finansiella kostnader
Bolaget har en hög belåningsgrad och är
därmed extra känslig för ränteförändringar.
Ränteläget har en stor påverkan på bolagets
finansiella kostnader. En förändring av räntan
med en procent motsvarar ökade räntekostnader med cirka 65 mnkr.

Utsikter 2017
Micasa Fastigheter kommer att intensifiera
arbetet med nyproduktion av äldreboenden i
enlighet med stadens kommande behov.
Bolaget bygger upp intern kompetens för att
säkerställa ett effektivt nyproduktionsarbete.
Det förs en tät dialog med stadens stadsdelar
och övriga organisationer för att skapa framtidens äldrebostäder. Det första vård- och
omsorgsboendet som planeras ligger i Rinkeby
allé och omfattar 90 platser.
Det befintliga fastighetsbeståndet kommer
att fortsätta att effektiviseras för att stadens
resursutnyttjande optimeras. Det handlar om

att vissa verksamheter inom staden ges möjlighet att lämna lokaler de inte har behov av för
att ge plats åt andra av bolagets prioriterade
målgrupper.
Micasa Fastigheter har ett fortsatt fokus på
arbetet med energieffektivisering, matafallsinsamling, minskning av koldioxidutsläppen
och ett giftfritt byggande. För att uppnå bolagets hållbarhetsmål fortsätter arbetet med att
minska bolagets miljöpåverkan.
Micasa Fastigheter har arbetat fram en
CSR-strategi (Corporate Social Responsibility)
under 2016. Den strategin tillsammans med
miljö- och ekonomiska aspekter kommer att
ligga till grund för kommande hållbarhetsredovisning. Arbetet är påbörjat och kommer att
fortsätta under 2017 med att identifiera för
Micasa Fastigheter relevanta hållbarhetsaspekter för de tre områdena. Under året
kommer processen för styrning och uppföljning att tas fram liksom mål med tillhörande
indikatorer.
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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.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedel
disponeras enligt följande:

398 231 169
11 094 115
409 325 284

1 012
I ny räkning balanseras

409 325 284
409 325 284
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Resultaträkning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

(tkr)

Not

2016

2015

5, 6

1 064 730

1 008 231

6

15 350

28 183

1 080 080

1 036 414

–411 410

–386 785

–64 184

–45 314

Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Drift

7, 8

Underhåll
Tomträttsavgälder

9

–42 810

–42 977

Fastighetsskatt

10

–10 411

201

Övriga rörelsekostnader

11

–1 958

–8 630

549 307

552 909

12

–312 729

–294 571

–843 502

–778 076

236 578

258 338

Driftnetto
Av- och nedskrivningar
Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat
Centrala administrations- och
försäljningskostnader

13

–30 174

–28 657

Försäljning, utrangering fastigheter och inventarier

14

1 836

–17 077

Övriga intäkter

15

1 120

2 559

Rörelseresultat

16, 17

209 360

215 163

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

18

50

147

Räntekostnader och liknande resultatposter

19

–93 910

–130 786

Resultat efter finansiella poster

115 500

84 524

Förändring periodiseringsfond

–48 000

–24 640

Överavskrivning

–372

Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat
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67 128

59 884

20

–56 034

–41 526

1, 2, 3, 4

11 094

18 358

(tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och mark

21

6 902 059

6 970 924

Inventarier

22

33 201

47 431

Pågående ny- och ombyggnader

23

276 681

301 883

Uppskjuten skattefordran

24

44 975

28 160

Andra långfristiga fordringar

25

Tillgångar, tkr
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Balansräkning
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
772

868

7 257 688

7 349 266

Hyres- och kundfordringar

1 807

4 135

Övriga fordringar

2 622

2 609

26

12 250

1 368

16 679

8 112

1, 2, 3, 4

7 274 367

7 357 378

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkning
Eget kapital och skulder, tkr

Not

(tkr)

2016-12-31

2015-12-31

15 000

15 000

14 900

14 900

368 331

349 973

11 094

18 358

27

409 325

398 231

28

132 500

84 500

Bundet eget kapital
Aktiekapital
150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Överavskrivning

372

Summa obeskattade reserver

132 872

84 500

Avsättningar
Pensionsskuld VD

2 612

2 374

Summa avsättningar

2 612

2 374

6 357 543

6 522 765

Kortfristiga skulder
Checkräkningsskuld koncernkonto
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till moderföretag

93 128
171 147

264

450

Skatteskuld

32 351

16 327

Övriga kortfristiga skulder

16 545

9 409

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29

Summa kortfristiga skulder
Summa skulder och eget kapital

42

68 703
209 076
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1, 2, 3, 4

45 076

59 047

6 729 558

6 872 273

7 274 367

7 357 378

FÖ R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

Kassaflödesanalys

(tkr)

Not

2016

2015

18,19

115 500

84 524

238

260

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster
Avsättningar

–19

–17

Avskrivningar anläggningstillgångar

Förändring semesterlöneskuld
12

322 524

294 571

Nedskrivningar anläggningstillgångar

12

–9 795

0

Reavinst försäljning anläggningstillgångar

14

–1 840

–121

Reaförlust försäljning/utrangering
anläggningstillgångar

14

4

17 198

–56 825

–22 887

369 787

373 528

–8 567

–4 097

–158 720

106 761

202 500

476 192

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i maskiner och inventarier

22

–228

–3 542

Investering i pågående nyanläggningar

23

–244 962

–478 998

Investering i hyresfastigheter

21

–484

0

Erhållen likvid vid försäljning av matriella
anläggningstillgångar

14

25 880

155

Kostnadsförda investeringar

23

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring långfristiga fordringar

25

17 198

6 108

–202 596

–476 277

96

85

Koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
96

85

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0
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Rapport över
förändring av
eget kapital

(tkr)

(Rapport över förändring av eget kapital)
Belopp, tkr

Ingående balans per 1 januari 2015

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Summa

15 000

14 900

349 973

379 873

18 358

18 358

Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2015

15 000

14 900

368 331

398 231

Ingående balans per 1 januari 2016

15 000

14 900

349 973

398 231

11 094

11 094

361 067

409 325

Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2016
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15 000

14 900
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NOTER
2 016

46

Micasa Fastigheter Årsredovisning 2016

N O T E R

Noter med
redovisningsprinciper
(tkr)

Not 1

Allmän information
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisationsnummer 556581-7870, är ett aktiebolag registrerat i
Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Box 1298, 164 29 Kista.
Moderföretag i den största koncernen som Micasa
Fastigheter i Stockholm AB är dotterföretag till är
Stockholm Stadshus AB, organisationsnummer
556415-1727, med säte i Stockholm.
Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor
(SEK).

Not 2

Redovisningsprinciper och
värderingsprinciper
Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554)
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(”K3”).
Intäkter
Micasa Fastigheter intäkter består i huvudsak av
hyresintäkter.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen
avser. Förskottsbetalade hyresintäkter redovisas
som övrig kortfristig skuld. Ersättningar i samband
med uppsägning av hyresavtal i förtid intäktsförs
direkt om inga förpliktelser kvarstår gentemot
hyresgästen.

Leasingavtal
Micasa Fastigheter har följande typer av
leasingavtal:
Avtal gällande kontorsmaskiner, datorer och bilar.
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella
vilket innebär att de kostnadsförs löpande.
Tomträtter, tomträttsavgäld är den avgift en ägare
till byggnad på kommunalt ägd mark årligen betalar
till kommunen.
Låneutgifter (räntor etc)
Räntekostnader redovisas i resultaträkningen i den
period de uppkommer.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus,
betald semester, betald sjukfrånvaro med mera samt
pensioner redovisas i takt med intjänandet.
Beträffande pensioner och andra ersättningar efter
avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Pensioner
Micasa Fastigheter följer pensions- och försäkringsavtalet KAP-KL. Detta är en avgifts- samt förmånsbestämd 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.
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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. De förmånsbestämda pensionsplaner som finns innebär att pensionspremier
betalas till S:t Erik Livförsäkring, varpå dessa
redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner i
enlighet med K3:s förenklingsregler.
Till VD utgår, utöver ovanstående, en särskild
avgiftsbestämd chefspension i enlighet med
Stockholms stads regler.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt
och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga
resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat
skiljer sig från det redovisade resultatet i resultat
räkningen 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 skattemässiga 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 avdragsgilla 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 skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till
den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga
skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran.
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Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur
bolaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna
det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld.
Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före
balansdagen.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en
kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när
skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även
skatten redovisas direkt mot eget kapital.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att
bringa den på plats och i skick att användas.
Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när
det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar
som är förknippade med posten kommer att tillfalla
bolaget och att anskaffningsvärdet för densamma
kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga
kostnader för reparationer och underhåll samt
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen
i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell
anläggningstillgångs betydande komponenter
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på
dessa komponenter.
Enligt K3 17.24 får materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde eller kan antas ha
en ekonomisk livslängd på högst tre år redovisas
som kostnad vid det första redovisningstillfället
förutsatt att bolaget kan göra motsvarande avdrag
enligt Inkomstskattelagen.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att 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:

N O T E R

Byggnader (antal år)
Bostads- och
kontorsfastigheter

Vård-, gruppbostads-,
vårdcentrals-, skol- och
förskolefastigheter

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 anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en
materiell anläggningstillgång eller en komponent
tas bort från balansräkningen är skillnaden mellan
vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade
värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust
som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar
kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om
det finns någon indikation på 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.
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En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i
resultaträkningen.
Fordringar, skulder och avsättningar
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar samt skulder och
avsättningar har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges.
Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse 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
befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet. Eventualförpliktelser
redovisas i not.
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

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har uppkommit efter
balansdagen

Not 4

Uppskattningar och bedömningar

50

kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika
från förväntningarna.

Not 5

Leasing hyresavtal
2016

2015

Förfaller till betalning
inom ett år

983 222

935 651

Förfaller senare än ett
men inom fem år

3 440 308

3 207 945

Förfaller till betalning
senare än fem år

7 123 725

7 864 380

Framtida minimileaseavgifter
som kommer att erhållas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Summa leasing
Under perioden erhållna
variabla leasingavgifter

11 547 255 12 007 976
1 064 730

1 008 231

Siffrorna är i 2016 års nivå. Cirka 66 procent av
hyreskontrakten hyrs av staden och merparten av
dessa är på 20-åriga kontrakt, inklusive blockförhyrda bostäder. Bostäder som hyrs direkt av den
boende förutsätts kunna lämnas efter tre månader.

Not 6

Nettoomsättning
2016

2015

Bostäder

547 843

556 684

Lokaler

555 206

508 251

2 435

10 571

1 105 484

1 075 506

Bostäder

–13 180

–38 465

Lokaler

–27 424

–28 771

Hyresintäkter

Bilplatser m m

Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit
externvärdera fastighetsbeståndet med årsskiftet
2016/2017 som värdetidpunkt. Samtliga värderingar
utfördes objektvis. Värderingarna genomfördes
genom ortprismetoden och avkastningsmetoden där
det slutliga resultatet är en samlad bedömning av
dessa metoder. Det åsatta totala långsiktiga direktavkastningskravet bedöms ligga mellan 3,10 (3,10)
och 6,50 (6,50) procent. Det totala värdet bedömdes
uppgå till 14 765 (13 629) mnkr.

Avgår outhyrt inklusive
ytor under ombyggnad

Förvaltningsuppdrag

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Vid förmånsbestämda pensionsplaner står bolaget i
allt väsentligt riskerna för att ersättningarna

Summa övriga
förvaltningsintäkter

15 350

28 183

1 080 080

1 036 414
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Bilplatser m m
Summa hyresintäkter
Övrigt

Nettoomsättning

–150

–39

–40 754

–67 275

1 064 730

1 008 231

3 015

16 103

12 335

12 080

Not 7

Micasa Fastigheter 96 fastigheter upplåtna med
tomträtt.

Drift

2016

2015

Fastighetsskötsel

–98 840

–100 732

Reparationer

–60 177

–50 914

Vatten

–12 748

–11 069

El/Gas

–41 671

–39 797

Sophantering

–17 346

–16 933

Uppvärmning

Taxebundna kostnader

–74 077

–66 854

Lokala
administrationskostnader

–65 587

–55 892

Övriga driftkostnader

–40 964

–44 594

–411 410

–386 785

Summa drift

Not 10

Fastighetsskatt
Fastighetsskatt
Återbetalning p g a
omtaxeringar
Summa fastighetsskatt

2015
–6 697

–

6 898

–10 411

201

Not 11

Övriga rörelsekostnader
2016

2015

–1 958

–8 630

2016

2015

Byggnader

–308 066

–289 576

Inventarier

–14 460

–4 995

–322 526

–294 571

Förvaltningsuppdrag

Not 8

2016
–10 411

Leasingavtal fordon
2016

2015

Framtida minimileaseavgifter
som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal

Not 12

Förfaller till betalning
inom ett år

41

–

Förfaller senare än ett
men inom fem år

83

–

Summa leasing
Under perioden erlagda
leasingavgifter

124
41

Av- och nedskrivningar
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan per
tillgång

Summa avskrivningar enligt
plan per tillgång
Avskrivningar enligt plan per
funktion

Not 9

Fastighetskostnader

Avtalade tomträttsavgälder
2016

2015

Förfaller till betalning inom
ett år

42 834

43 323

Förfaller senare än ett men
inom fem år

104 269

115 360

Förfaller till betalning senare
än fem år

36 618

57 895

Summa tomträttsavgälder

183 721

216 578

Tomträttsavgäld för 2016 var 42 810 (42 977).
Tomträttsavgäld är den avgift en ägare till byggnad
på kommunalt ägd mark årligen betalar till kommunen. Avgälden för dessa beräknas for närvarande så
att kommunen erhåller en realränta på markens
uppskattade marknadsvärde. Tomträttsavgälden är
fördelad över tiden och omförhandlas oftast med 10
till 20 års intervall. Vid 2016 års utgång hade

–321 815

–293 749

Centrala administrationskostnader

–224

–272

Lokala administrationskostnader

–487

–550

–322 526

–294 571

Summa avskrivningar enligt
plan per funktion
Nedskrivningar, reverseringar
per tillgång
Byggnader
Summa nedskrivningar,
reverseringar per tillgång
Summa av- och ned
skrivningar, reverseringar per funktion

9 795

–

9 795

–

–312 731

–294 571
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Not 13

Not 16:3

Centrala administrations- och
försäljningskostnader
Personalkostnader
Övrigt
Summa centrala
administrationskostnader

Löner fördelade mellan ledning och
övriga anställda
2016

2015

–21 453

–17 590

–8 721

–11 066

–30 174

–28 657

2016

2015

25 797

–

Not 14

Försäljning, utrangering av
byggnader, mark
Försäljningspris
Bokfört värde

–24 044

–

–

–17 198

1 753

–17 198

Utrangeringar
Summa försäljning och
utrangeringar fastigheter och mark

Försäljning, utrangering inventarier
2016

2015

83

155

Försäljningspris
Bokfört värde
Summa försäljning,
utrangering inventarier

0

–34

83

121

Not 15

Övriga intäkter
Investeringsmoms

2016

2015

1 120

2 559

2015

Styrelse och VD

–1 521

–1 401

Övriga anställda

–38 891

–31 135

Styrelse
Då styrelsens ordförande var borgarråd utgick ingen
personlig ersättning. Arvode för utfört arbete
fakturerades från Stockholms stad och uppgick till
63 tkr. Till övriga styrelseledamöter utgick ett
arvode om 265 (266) tkr.
Verkställande direktör
Till VD har under året utgått lön med 1 521 tkr. Vid
uppsägning av anställningsavtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Om uppsägningen sker från bolagets sida utgår ett vederlag.
Det ska motsvara antalet månader som anställningen som VD pågått vid tidpunkten för uppsägning, dock maximalt 24 månadslöner inklusive
uppsägningstid. Av bolagets pensionskostnader
inklusive löneskatter utgör VD:s andel 390 tkr.
Pension utgår enligt KAP-KL kompletterad med
avgiftsbaserad chefspension vilken redovisas i
balansräkningen under avsättningar. För övriga
ledande befattningshavare följer uppsägningstider
gällande kollektivavtal. Pensioner utgår enligt
allmän pensionsplan från 65 års ålder.
Micasa Fastigheter följer pensions- och försäkringsavtalet KAP KL. Detta är en avgifts- samt
förmånsbestämd ålderspension. Betalningar görs
löpande till avgiftsbestämd ålderspension med 4,5
procent av lönesumman upp till 30 inkomstbasbelopp. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp görs
även en betalning till förmånsbestämd ålderspension. Pensionskostnaderna belastar resultaträkningen i den takt de intjänas.
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Medelantalet anställda

Könsfördelning inom företagsledning
och styrelse

2016

2015

Antal anställda

75

69

2016-12-31

2015-12-31

varav män

31

30

Andel
kvinnor

Andel
kvinnor

Styrelse ordinarie
ledamöter

57%

57%

Styrelsesuppelanter

40%

40%

Övriga ledande
befattningshavare

63%

63%

Not 16:2

Löner och sociala kostnader anställda

52

2016

2016

2015

Löner och andra
ersättningar

–40 412

–32 536

Sociala kostnader

–24 357

–17 272

varav pensionskostnader

–11 578

–4 424
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Ersättning till revisorer

Skatter

Arvode för revision E&Y
Förtroendevalda revisorer
Skatterådgivning

2016

2015

–283

–325

–19

–21

–472

–340

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 17

2015

Aktuell skatt

–31 920

–22 366

Skatt ränteavdrag tidigare
år 2014 och 2015

–33 361

–

Skatt ränteavdrag år 2016

–7 568

–

–

5 980

Skatt hänförligt till
tidigare år
Uppskjuten skatt

16 815

–25 140

Summa skatter

–56 034

–41 526

Resultat före skatt

67 128

59 884

Skatt enligt gällande
skattesats

–14 768

–13 174

–232

–100

Skatteeffekt av icke
avdragsgilla kostnader 4.3

Uppgift om inköp och försäljning inom
samma koncern
2016

2015

Inköp koncern Stadshus AB

–34 666

–28 443

Inköp Stockholms stad

–47 445

–76 753

Summa inköp

–82 111

–105 196

8 736

8 181

Försäljning Stockholms stad

697 988

675 674

Summa försäljning

706 724

683 855

Försäljning koncern
Stadshus AB

2016

Skatteeffekt av icke
skattepliktiga intäkter 4.5
Skatteeffekt av schablonintäkt periodiseringsfond

–87

–72

Skattemässig effekt av
försäljning fastigheter

386

–

Ej uppskjuten skatt på
temporära skillnader

–404

–44 367

Skatt ränteavdrag tidigare
år 2014 och 2015

–33 361

Skatt ränteavdrag år 2016

–7 568

Skatt hänförligt till
tidigare år

Not 18

Ränteintäkter och liknande
resultatposter

Summa skatt
2016

2015

Ränteintäkter övriga

50

147

Summa ränteintäkter och
liknande resultatposter

50

147

2016

2015

–93 910

–130 780

–

–6

–93 910

–130 786

10 207

–

5 980

–56 034

–41 526

Not 19

Räntekostnader och liknande
resultatposter
Räntekostnader
Övrigt
Summa räntekostnader
och liknande
resultatposter
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Byggnader och mark

Inventarier
2016

2015

Byggnader
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Nyanskaffningar under
året
Överfört från produktion

8 466 322
484
252 966

Omklassificeringar
Försäljningar och
utrangeringar

8 184 150

359 087
–45 517
–31 398

8 683 598

8 466 322

–1 845 847

–1 572 205

–308 066

–289 576

12 130

14 200

Utgående ackumulerade
avskrivningar

–2 141 783

–1 845 847

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

–9 795

–9 795

9 795

–

0

–9 795

Ingående ackumulerade
avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt
plan
Omklassificeringar
Försäljningar och
utrangeringar

Reversering
Utgående ackumulerade
nedskrivningar

2015

61 644

15 946

228

3 536

–

43 120

–612

–958

61 260

61 644

Ingående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

–18 358

–12 551

Årets avskrivning enligt
plan

–14 458

–4 996

–

–1 734

612

923

–32 204

–18 358

4 145

1 743

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Nyanskaffningar under
året
Omklassificeringar

–36 174

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

2016

1 734

Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

Omklassificeringar
Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Konst
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Nyanskaffningar under
året

6

Omklassificeringar

2 396

Försäljningar och
utrangeringar

Utgående bokfört värde
byggnader

6 541 815

6 610 680

Taxeringsvärde byggnader

1 897 126

1 546 949

360 244

360 244

–

–

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

360 244

360 244

Utgående bokfört värde
mark

360 244

Taxeringsvärde mark
varav tomträttsmark

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde

–

–

4 145

4 145

33 201

47 431

Mark
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Försäljningar och
utrangeringar

Pågående ny- och ombyggnader
2016

2015

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

301 883

188 080

360 244

Periodens inköp

244 962

478 998
–6 108

978 107

Kostnadsförda
investeringar

–17 198

1 218 046
647 222

542 340

–252 966

–359 087

Utgående bokfört värde
byggnader och mark

6 902 059

6 970 924

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

276 681

301 883

Skattemässigt restvärde
byggnader och mark

7 096 696

7 098 923

Utgående bokfört värde

276 681

301 883

14 765 450

13 628 600

Verkligt värde byggnader och mark

54
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Överfört till färdigställda
fastigheter
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Uppskjuten skattefordran
Fastigheter

2016

2015

44 975

28 160

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Förskottsbetalda hyror
Personalrelaterade
kostnader

Not 25

Andra långfristiga fordringar
2016

2015

40

40

Fordran Husbyggnadsvaror
HBV förening

732

828

Utgående bokfört värde

772

868

Andel Husbyggnadsvaror
HBV förening
(702000-9226)

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
2016

2015

Förutbetalda
leverantörsfakturor

12 250

1 368

Summa förutbetalda
kostnader och upplupna
intäkter

12 250

1 368

2016

2015

398 231

379 873

11 094

18 358

409 325

398 231

Not 27

Förslag till vinstdisposition
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
I ny räkning balanseras

Not 28

Periodiseringsfonder
2016

2015

Periodiseringsfond tax 2015

50 800

50 800

Periodiseringsfond tax 2016

33 700

33 700

Periodiseringsfond tax 2017
Summa periodiseringsfonder

48 000

–

132 500

84 500

2015

23 757

33 562

8 641

9 266

Övriga upplupna kostnader

12 678

16 219

Summa upplupna
kostnader och förut
betalda intäkter

45 076

59 047

Not 30

Eventualförpliktelser och ställda
säkerheter
Borgensåtagande till
Fastigo
(Arbetsgivarorganisation)

Not 26

2016

Ställda säkerheter
Summa eventualförpliktelser och ställda
säkerheter

2016

2015

723

760

–

–

723

760

En följdeffekt av bolagets löpande verksamhet är att
bolaget blir part i rättsliga processer. Dessutom
förekommer tvister vilka inte leder till rättsliga
processer. Micasa Fastigheters ledning gör löpande
en bedömning av dessa rättsliga processer och
tvister och redovisar avsättningar i de fall de
bedömer att ett åtagande föreligger och att detta
kan bedömas med rimlig grad av säkerhet. För
rättsliga processer eller tvister där det för närvarande inte kan fastställas huruvida ett åtagande
föreligger eller där det av övriga skäl inte är möjligt
att med rimlig grad av säkerhet beräkna beloppet
på en eventuell avsättning gör företagsledningen
den sammantagna bedömningen att det inte föreligger en risk för betydande påverkan på bolagets
finansiella resultat eller ställning. Som ett led i
bolagets affärsverksamhet förekommer utöver
angivna ansvarsförbindelser garantier för fullgörande av olika kontraktsenliga åtaganden.
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