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2018
JANUARI

Året i
korthet

90,6

procent

Kundenkät. 90,6 procent av
hyresgästerna i kundenkäten
är nöjda med städning av gård
och närmiljö.
Vårsalongen på Liljevalchs konsthall filmas
och publiceras på vår hemsida för femte året
i rad, i vår ambition att tillgängliggöra konst
och kultur för fler.

MARS

100
procent

Bilflotta. 100 procent fossilfri
bilflotta uppnåddes under året.
AUGUSTI

Vi fick en markanvisning för nytt vård- och
omsorgsboende i Hagastaden.

1684
seniorbostäder

Konstnärlig gestaltning av Kista vård- och
omsorgsboende slutfördes i augusti.
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Seniorbostäder. Under året har
vi tillskapat 127 nya seniorbostäder
genom ombyggnationer i fastigheterna
Väderkvarnen och Kastanjen.

181

SEPTEMBER

mnkr

Resultat. Efter bokslutsdispositioner
och skatt uppgår resultatet till
181 miljoner kronor. Under året har
tre fastighetsförsäljningar
genererat en reavinst som
ingår i resultatet.

OKTOBER

80 nya seniorlägenheter invigs efter ombyggnad av fastigheten Kastanjen på
Majstångsvägen i Midsommarkransen.

3357

Vård- och omsorgsbostäder.
Vi tillhandahåller 3 357 bostäder för
stadens äldre i behov av vård.

Deltog på Seniormässan i Älvsjö, med drygt
14 000 besökare. Vi fick mycket uppskattning och många besök i vår monter.

DECEMBER

4000

Träd Inom fastighetsbeståndet finns
över 4 000 träd av varierande ålder.
För andra året i rad vann vi förstapriset i
SM i matavfallsinsamling. Med möjlighet till
matavfallsinsamling på drygt hälften av våra
fastigheters sophämtningsställen är vi bäst
i Stockholm i kategorin ”Kommunala fastighetsbolag” för 2018.
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VD har ordet

Micasa Fastigheter äger och förvaltar 117 fastigheter. Bolagets
mål är att vara ett effektivt fastighetsbolag som levererar attraktiva
bostäder och lokaler till rimlig kostnad för hyresgästerna. Micasa
Fastigheters ambition är att vara lyhörd för stadens verksamheters
behov och att anpassa, förändra och förbättra fastigheterna i enlighet med behovsbilden.
För att möta behovet av seniorbostäder och
vård- och omsorgsboenden för framtidens äldre
arbetar Micasa i enlighet med stadens äldreboendeplan och plan för utbyggnad av seniorboenden för att skapa nya boenden.
Micasa Fastigheter har under året fortsatt
arbetet med att utveckla dialogen med våra
kunder. Bolaget har initierat en fördjupad dialog
med stadsdelsförvaltningarna och socialförvaltningen kring förvaltningarnas förhyrningar på
lång och kort sikt i syfte att gemensamt skapa
en effektivare lokalanvändning. Utöver det
träffar bolaget kontinuerligt nyckelpersoner
från stadsdelsförvaltningarnas verksamheter

för att diskutera deras behov, framtida åtgärder
och underhåll i fastigheterna. I fastigheterna
genomförs så kallade husmöten där bolaget får
möjlighet att ta tillvara verksamheternas synpunkter och gemensamt planera på fastighetsnivå.
Under 2018 har Micasa Fastigheter tillskapat
nya seniorbostäder i fastigheterna Kastanjen 7
och Väderkvarnen 20. Bolaget har även fortsatt
arbetet med att iordningställa lokaler för aktivitetscenter, vilka drivs av stadsdelsförvaltningarna.
Micasa Fastigheter har fortsatt arbetet med
att bistå SHIS Bostäder med att ställa i ordning
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lokaler och bostäder för nyanlända. Bolaget har året till volontärarbete. Bolaget tog även emot
under året även arbetat med att skapa permasommarjobbare och praktikanter från Stocknenta bostäder för äldre hemlösa i samarbete
holms stad.
med SHIS.
Inom miljöområdet har bolaget bland annat
Micasa Fastigheter genomför årligen en hyarbetat med att sänka energiförbrukningen i
resgästundersökning som riktar sig till bolafastigheterna genom driftoptimering. Bolaget
gets direkthyresgäster. I årets enkät framkom
har arbetat vidare med att öka antalet hämtbland annat att bolaget fick goda betyg gällande ställen för matavfallsinsamling. Detta arbete
bemötande. Uteresulterade i att bolamiljöerna kring bolaget för andra året i rad
”Inom miljöområdet har
gets fastigheter får ett
vann Stockholm Vatten
bolaget
bland
annat
arbetat
med
fortsatt mycket högt
och Avfalls pris som
betyg och tillhör de
att sänka energiförbrukningen Stockholms bästa kom25 procent med högst
munala fastighetsbolag
i bolagets fastigheter genom
betyg av de fastighetsgällande procentuellt
driftoptimering.”
bolag som mäter med
flest insamlingsställen
AktivBo.
för matavfall. Bolaget
Micasa Fastigheter ska ha vackra, trygga och har under året bytt ut ett antal företagsbilar,
tillgängliga gårdar som inbjuder till stimulevilket innebär att Micasas hela fordonsflotta nu
rande utevistelser i närmiljön och där belysning består av elbilar och elhybrider. Under året har
och val av växter bidrar till att skapa trygghet
två bikupor gästat en av bolagets fastigheter i
och gemenskap. Bolaget arbetar vidare med att
Enskede.
säkerställa att bolaget lever upp till dessa krav
Ett antal interna och externa kontroller av
i enlighet med bolagets utemiljöprogram. Under bolagets verksamhet har genomförts med gott
året färdigställdes arbetet med upprustningen
resultat.
av Beckomberga gruppboendes utemiljö vilken
Micasa fastigheters styrelse har med stort inpåbörjades våren 2017. Genom dialog med
tresse och engagemang kontinuerligt satt sig in
verksamheten skapades en vacker och funktioi verksamheten och tillsammans med bolagets
nell utemiljö för att förbättra möjligheterna till
medarbetare skapat förutsättningar för arbetet
utevistelse för de boende.
med ett hållbart, jämlikt och ansvarstagande
Tillgänglighet och trygghet är prioriterade
fastighetsbolag. Jag vill rikta ett varmt tack till
frågor för Micasa Fastigheter utifrån bolagets
styrelsen.
hyresgäster och deras behov. Under 2018 har de
Slutligen ett varmt tack till alla Micasa
större fastigheterna besiktats och information
Fastigheters medarbetare som med engageom fastigheternas tillgänglighet har uppdatemang tillsammans med gedigen yrkesmässig
rats på micasa.se. Trygghetsronderingar har
kompetens möjliggjort drift och utveckling av
under året genomförts för att stärka tryggheten bostäder för Stockholms äldre, personer med
i och kring bolagets fastigheter.
funktionsnedsättning samt till av staden prioriHållbarhet utifrån ett flertal aspekter är en
terade grupper.
fortsatt prioriterad fråga. Bolaget gör för andra
gången en hållbarhetsredovisning. För att
stärka bolagets arbete med den sociala hållbarheten gav bolaget möjlighet för samtliga medMaria Mannerholm, VD
arbetare att använda åtta arbetstimmar under
Micasa Fastigheter
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Verksamhetsberättelse

Om Micasa Fastigheter
Affärsmodell, vision, affärsidé
och värdegrund
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. Bolaget
arbetar med nyproduktion för att möta behovet
av seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden i framtiden.
Bolagets vision är ett boende att se fram
emot. För att nå bolagets vision finns en framtagen värdegrund. Micasa Fastigheters värdegrund bygger på engagemang, nyfikenhet,
omtanke och kompetens (ENOK). 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.

Styrning
Kommunfullmäktige
Micasa Fastigheter är ett kommunalt bolag som
ägs av Stockholms stad. Kommunfullmäktige
fastställer kommunens vision samt övergripande inriktningsmål vilka styr bolaget. Visionen
beskriver vad Stockholms stad vill uppnå och
de övergripande inriktningsmålen beskriver de
områden som är prioriterade.
Utifrån inriktningsmålen sätter kommunfullmäktige mål för verksamhetsområdena. Målen
konkretiserar inriktningsmålen och sätts i budgeten. Kommunfullmäktige beslutar, utifrån
sin roll som ägare av bolagen, om ägardirektiv,
bolagsordningar och det kommunala ändamålet
för bolagens verksamhet. Ägardirektiven för

bolagen beslutas i samband med budgeten, då
även gemensamma indikatorer för bolag och
nämnder beslutas.
Utöver det beslutar kommunfullmäktige om
stadsgemensamma program. Dessa program är
övergripande och långsiktiga.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen styr Stockholms Stadshus
AB som är Stockholms stads bolagskoncern,
där Micasa Fastigheter är ett av dotterbolagen.
I Stockholms stad utser kommunstyrelsen,
efter delegation från kommunfullmäktige, för
aktieägarens räkning, ombud till moderbolaget
Stockholms Stadshus AB:s stämma. Styrelsen
för moderbolaget utser i sin tur ombud till
dotterbolagen inom bolagskoncernen.
Stockholm Stadshus AB har ett ansvar att
följa upp och att se till att dotterbolagen uppnår satta mål och genomför kommunfullmäktiges ägardirektiv. Detta följs upp tertialvis inom
ramen för Stockholms stads integrerade ledningssystem (ILS) där bolaget rapporterar.

Styrelsen
Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm
AB är politiskt tillsatt av kommunfullmäktige
i Stockholms stad. Styrelsen består idag av
sju ledamöter inklusive ordförande samt fem
suppleanter. Två lekmannarevisorer är också
utsedda av kommunfullmäktige. Styrelsen
sammanträder sex gånger per år.
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Ägardirektiv

Ett klimatsmart Stockholm

Ägardirektiv för 2018–2020

Bolaget ska:
• arbeta aktivt med energieffektivisering och
förnyelsebar energi
• arbeta för att nå stadens mål om matavfallsinsamling

Ett Stockholm som håller samman
Bolaget ska:
• skapa fler bostäder med fokus på trygghet
och tillgänglighet för äldre, som målgruppen
har råd att efterfråga, genom nyproduktion
eller i bolagets befintliga fastigheter
• aktivt bidra till att uppfylla stadens bostadsmål för personer över 85 år
• 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
• aktivt bidra och samverka i stadens arbete
med att skapa fler boenden för prioriterade
grupper, såsom nyanlända ensamkommande
flyktingbarn med flera
• aktivt arbeta för en hög kvalitet i löpande
drift och underhåll liksom i felanmälan och
övrig service gentemot hyresgästerna
• aktivt verka för ökad tillgång till möteslokaler med rimliga avgifter för stadens
pensionärs- och anhörigorganisationer
• delta i den regionala och den samlade planeringen för olika boenden inom bolagets
målgrupp
• samverka med berörda nämnder för att på
kort och lång sikt säkerställa behovet av
äldreboendeplatser inom staden
• prioritera brandpreventivt arbete
• bidra till äldrenämndens och socialnämndens
arbete att, utifrån en behovsanalys, stärka
kapaciteten att tillgodose behovet av stadigvarande boendeplatser för äldre personer i
drogmissbruk och/eller beroende som lever i
hemlöshet
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Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Bolaget ska:
• medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva
lokallösningar
• i samråd med kommunstyrelsen och Stockholms Stadshus AB revidera nuvarande
ramavtal med staden utifrån förändrade
förutsättningar att gälla senast från och med
2019
• genomföra försäljningar som stärker bolagets
soliditet
• följa upp av kommunfullmäktige beslutade
indikatorer och av kommunfullmäktige
gemensamma direktiv för samtliga nämnder
och bolagsstyrelser

Redovisning utifrån bolagsmål

Micasa Fastigheter ska vara ett
allmännyttigt, affärsmässigt och
ekonomiskt hållbart fastighetsbolag
Micasa Fastigheter äger och förvaltar en stor mängd omsorgsfastigheter
och seniorbostäder. Utveckling av fastighetsbeståndet sker ständigt i nära
samarbete med stadsdelar, fackförvaltningar, kunder, leverantörer och
ägaren. Ett stort antal lägenheter har under de två senaste åren färdigställts till nyanlända stockholmare.
Under 2018 genomfördes ett antal ombyggnadsoch markprojekt samtidigt som bolaget fortsatte planeringen för ett antal nya vård- och
omsorgsboenden i enlighet med Äldreboendeplanen och seniorbostäder enligt planen för
utbyggnad av seniorbostäder.

Beskrivning av färdigställda projekt
Väderkvarnen 20
Tre våningsplan i fastigheten har under 2018
ställts om till seniorbostäder. Ombyggnaden
har givit ett tillskott på 47 seniorlägenheter.

139

gruppbostäder

Inflyttning till sex lägenheter
i Strandviolen ägde rum
under året.
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Kastanjen 7
Två av fastighetens huskroppar har under 2018
ställts om till seniorbostäder. Ombyggnaden
gav ett tillskott på 80 seniorlägenheter.

Strandviolen 6
Ett fristående LSS-boende med sex lägenheter
färdigställdes 2018 åt Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Projekt på gång
Edö 1
Vård- och omsorgsboendet i fastigheten uppfyller inte Arbetsmiljöverkets krav på badrummen. Projektet innebär en flytt av boendet från
hus B till hus C och en ombyggnad av hus C
från servicehus till 107 platser för vård- och
omsorgsboende. Ombyggnaden startade under
våren 2018. Ombyggnaden kommer vara klar
i slutet av 2019. Micasa Fastigheter prövar i
ett separat projekt möjligheten att inrätta ett
seniorboende i hus B.

Drevkarlen 9
Stadsdelsförvaltningen har sagt upp hyresavtalet för fastigheten. Verksamheten, Dianagårdens vård- och omsorgsboende, kommer att

läggas ned. Micasa Fastigheter prövar att ställa
om fastigheten till ett seniorboende och samtidigt
genomföra ett större underhåll av fastigheten.

har tagit fram ett underlag för samråd vilket
har genomförts.

Stranninge 1

Micasa Fastigheter erhöll i september 2017 en
markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 platser, ett seniorboende med
cirka 70 lägenheter och en förskola i Årsta. Detaljplanearbetet startades upp i slutet av 2017.
Bolaget har under året arbetat med utformningen av boendet tillsammans med stadsdelsförvaltningen och genomfört de utredningar
som detaljplanen kräver.

Fastigheten ska genomgå ett genomgripande
underhåll samtidigt som två av byggnaderna
ska ställas om till seniorboende och ett nytt
LSS-boende samt en daglig verksamhet ska tillskapas på beställning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Dalen 20
Ett nytt tillagningskök ska byggas i fastigheten på beställning av Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning. Genomförandebeslut har
fattats under 2018 och genomförandet kommer
att ske under 2019.

Nyproduktion
Vård- och omsorgsboende
Utifrån stadens Äldreboendeplan har Micasa
Fastigheter påbörjat planeringen för en större
utbyggnad av vård- och omsorgsboenden. I
den revidering av planen som genomförts 2018
redovisas ett behov av en utbyggnad med 21
vård- och omsorgsboenden fram till 2040 där
varje boende omfattar mellan 72 och 90 lägenheter. Fem boenden ska enligt planen vara färdigställda till 2024.

Rinkeby
Detaljplanearbetet för ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby med 90 platser har
fortsatt under året. Arbetet har försenats med
anledning av för höga bullernivåer på en angränsande förskolegård. Under 2018 har underlag för genomförandebeslut tagits fram. Tidplanen visar på en möjlig inflyttning i det nya
boendet i slutet av 2021.

Bergholmsbackarna
Micasa Fastigheter erhöll i december 2016 en
markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende i Bagarmossen. Bolaget har under året
fortsatt arbetet kring utformningen av boendet
tillsammans med stadsdelsförvaltningen och

Ånn 7

Hemsystern 1
Micasa Fastigheter erhöll i december 2017 en
markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 platser och ett seniorboende
med 35 lägenheter i Högdalen. Detaljplanearbetet kommer att startas upp under 2019.

Hagastaden
Micasa Fastigheter erhöll i mars 2018 en markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende
med 90 platser i Hagastaden. Arbetet med detaljplanen har påbörjats under året och parallella
uppdrag har genomförts av tre arkitektföretag.

Seniorbostäder
Micasa Fastigheter har under 2018 gjort ett antal ansökningar om markanvisning för seniorbostäder utan att erhålla någon. Dock fortgår
planeringsarbetet inför nybyggnad av seniorbostäder utifrån markanvisningar erhållna
2017. Ett arbete med att pröva möjligheten
att bygga seniorbostäder på bolagets fastighet
Tjärdalen 4 har påbörjats.

LSS
Micasa Fastigheter erhöll i september 2017 en
markanvisning i Stureby för att åt EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning uppföra
ett LSS-boende. Under året har tre markanvisningsansökningar gjorts för att bygga LSSboenden åt Skärholmens stadsdelsförvaltning.
Bolaget har även arbetat med att pröva två
förskolefastigheter för nya LSS-boenden.
Micasa Fastigheter Årskrönika 2018 15

Utemiljöprojekt
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.

Utemiljöprojekt under året
Lektionen 6
Våren 2016 startade upprustningen av utemiljön på Hammarbyhöjdens seniorboende.
En viktig del i arbetet har varit delaktighet,
dialog och samarbete med hyresgästerna. Inför
planeringen sattes en idélåda upp och Micasa
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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 satt
uppe i entréhallen under hela byggperioden.
I maj 2016 startade markarbetena. Projektet
blev färdigt under hösten 2017.
Nu pågår två års garantiskötsel, som är mer
intensiv än normal skötsel, för att få växtligheten att etablera sig väl.
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 har förbättrats för
att öka tryggheten.

Tunet 1
Under våren 2016 startades planeringen
för upprustning av utemiljön kring Tunets
trygghetsboende. Även på Tunet kunde Micasa
Fastigheters hyresgäster lämna in synpunkter i

en idélåda. Illustrationsskisserna sitter utanför
gemensamhetslokalen under hela planeringsoch byggperioden.
Samtliga uteplatser har rustats upp med nya
plattor, ny buskplantering och skärmväggar
emellan. Flera olika mötesplatser för social
samvaro har skapats. En gemensam plats för
möten med möjlighet till odling har skapats
i södra trädgården liksom en gemensam sittplats/torg med välkomnande perennplanteringar och en promenadslinga på gården mellan
husen. I sista etappen byggdes en boulebana
med möjlighet till samvaro i norra delen av
trädgården.

Uthyrning av lokaler

Sjuksköterskan 6

Ramavtal mellan Micasa Fastigheter
och staden1

Planering för upprustningen av Beckomberga
gruppboendes utemiljö påbörjades våren 2017.
Genom dialog med verksamheten skapades en
vacker och funktionell utemiljö för att förbättra
möjligheterna till utevistelse för de boende. En
gångslinga, plattytor, utemöbler, fågelbad, nya
staket och ramper gör miljön trivsam, tillgänglig och trygg både för de boende och för deras
besökare.
Projektet färdigställdes under hösten 2018
och nu pågår garantiskötsel de kommande två
åren.

Fiber
Under 2018 har det pågått fiberdragning till
118 lägenheter och 20 gemensamhetslokaler i
18 fastigheter. Arbetena beräknas vara färdigställda under februari 2019.

Nytt fastighetssystem
Tillsammans med stadens övriga fastighetsbolag ska Micasa Fastigheter byta ut bolagens
gemensamma fastighetssystem, Fasad, till ett
nytt gemensamt standardsystem, Fast2. Under 2018 beslöts att avbryta totalintegrationen
mellan Fast2 och Agresso och i stället göra en
standardiserad bokföringskoppling. Micasa
Fastigheter kommer i en gemensam projektorganisation med Familjebostäder AB införa
det nya fastighetssystemet under 2019–2020.

Under året har 30 nya hyresavtal för lokaler
tecknats.
Det största avtalet som tecknades var en omförhandling med SATS gällande en yta om 2297
kvm i Fabriken 37.
Totalt under år 2018 har Micasa Fastigheter
arbetat med att iordningställa 125 lägenheter
och lokaler för nyanlända. 66 av dessa lägenheter har dock inte kunnat färdigställas på grund
av överklagande av tillfälligt bygglov. Under
2018 tillhandahölls 1 105 lägenheter och lokaler för nyanlända och ensamkommande flyktingungdomar.

Verksamheter som berörs av ramavtalet är
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt socialtjänst utifrån SoL
och LSS. Avtalet reglerar hur hyresavtalen ska
utformas och hyran beräknas samt hur ansvaret i fastigheterna fördelas. Cirka 65 procent av
intäkterna för bolagets uthyrningar berörs av
avtalet. 49 avtal som avser olika slags verksamhetsareor och blockhyresavtal har skrivits. Av
dessa avtal gäller elva avtal mindre förråd upp
till 20 kvadratmeter, sju avtal verksamheter
med tillfälligt boende och tre ramavtal.
Under året har en revidering av ramavtalet
genomförts. I samband med beslut om revidering kommer den nya benämningen att bli
Samverkansavtalet. Syftet med revideringen är
att på objektsnivå kunna hantera nyproduktion
som ett led i stadens ambition om utbyggnad av
äldreboenden. Vid revideringen kommer även
justeringar att ske avseende andra delar av det
befintliga avtalet.

1) Med staden avses stadsdelsförvaltningarna
och socialförvaltningen.
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Micasa Fastigheter ska vara förstahandsvalet för bolagets målgrupp
Delmål: Hyresgäster är nöjda
Om kunderna
Micasa Fastigheters största kunder är Stockholms stads verksamheter. Cirka 65 procent av
fastighetsbeståndet förhyrs av stadens verksamheter, som i sin tur hyr ut den del som avser vård- och omsorgsbostäder i andra hand till
de boende. Micasa Fastigheter har också hyresgäster som tecknar kontrakt direkt med bolaget
för seniorbostäder. Bolaget hyr även ut direkt
till privata vårdgivare och till olika lokalhyresgäster exempelvis restauranger, affärsverksamhet, service och lager.

Hyresgästundersökningen 2018
Varje år i april skickar Micasa Fastigheter, i
samarbete med ett undersökningsföretag, ut en
enkät om upplevelsen av Micasa Fastigheter
till hyresgästerna i våra seniorbostäder. I
enkäten ställs drygt 90 frågor om service och
förvaltning. 2018 fick 1585 hushåll enkäten och
63,2 procent valde att svara. Svarsfrekvensen
var något lägre än föregående år då 67,1 procent svarade.
2018 års hyresgästundersökning visar att
Micasa Fastigheter förbättrat servicen inom
flera områden sedan förra mätningen, men att
det fortfarande finns delar kvar att utveckla.

hur hyresgästerna upplever den service bolaget
erbjuder. Sedan 2015 har utvecklingen varit positiv. Årets mätning visar dock en liten minskning – minus 1 procent. Serviceindex ligger i år
på 77,2 procent nöjda hyresgäster.
Delindex ”Ta kunden på allvar” har i sin helhet ökat med 0,2 procent till 81,4 procent. De
frågor som ökat mest inom delindexet är ”Bemötande vid senaste kontakten” 83,6 procent
(80,8%) , ”Komma fram på telefon”, 90,7 procent
(85,1%) och ”Micasa Fastigheter har hållit sina
löften”, 69,5 procent (65,5). Hyresgästerna känner sig också informerade; ”Info från Micasa
Fastigheter i övrigt” ökar till 79,2 procent
(76,2%) och det månatliga nyhetsbrevet ”Hyresbladet” ökar från 88,8 procent till 92 procent
nöjda läsare i år.

92

%

nöjda läsare har det
månatliga nyhetsbrevet
”Hyresbladet”

Serviceindex och Produktindex
Enkäten är indelad i två områden, Serviceindex
och Produktindex, som i sin tur består av olika
delindex. I texten nedan står föregående års
siffror inom parentes.
Serviceindex består av fyra delindex – Ta
kunden på allvar, Trygghet, Rent & snyggt
samt Hjälp när det behövs, och sammanfattar

Under delindex ”Rent och snyggt” ökar nöjdheten med ”Städning av gård och närmiljö”
till 90,6 procent (69,8% 2017) och ”Skötsel av
rabatter, buskar, träd och gröna ytor, 91 procent.
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”Städning av soputrymmet/ källsorteringsrummet” får ett lägre resultat där endast 43,9
procent (43,8) är nöjda.
Förbättringsområden inom Serviceindex är
bland annat ”Tillsyn/städning av källare/motsvarande” som sjönk från 49,4 procent till 44,3
procent, ”Städning av tvättstuga” 59,8 procent
(69,4%) och ”Städning av soputrymmet/källsorteringsrummet” 43,9 procent (43,8). Även
under delindex ”Trygghet” finns frågor där
hyresgästerna är mer eller mindre nöjda. Man
är fortsatt nöjd med ”Belysning på gård och
nära huset” i årets undersökning 87,1 (87,4)
men känner sig mindre nöjda med ”Säkerhet
mot inbrott i lägenheten” 77,8 procent (84,6).
Produktindex består av tre delar – Lägenheten, Allmänna utrymmen och Utemiljön och
sammanfattar hur hyresgästerna upplever
standarden på produkten.
Förra året hade Micasa Fastigheter ett högt
resultat på Produktindex, 84,4 procent av våra
hyresgäster var nöjda. I år backar resultatet
något till 82,1 procent nöjda hyresgäster, vilket
fortfarande är ett högt resultat. I förhållande
till samtliga andra bolag som mäter med AktivBo är resultatet högt trots minskningen. Micasa
fortsätter att ligga bland de 25 procent av bolagen som har högst betyg på Produktindex.
I delindex ”Lägenheten” är man fortsatt nöjd
med bland annat ”Temperatur/värmekomfort
sommar”, 82,4 procent (82,8) och ”Temperatur/
värmekomfort vinter”, 72,6 procent (72,8).
Mindre nöjda är man med ”Underhåll av trapphus” under delindex ”Allmänna utrymmen”.
Här har nöjdheten sjunkit, 71,2 procent mot för
76 procent 2018.

Hållbarhetsindex
Nytt för 2018 är att Micasa Fastigheter valt att
följa upp hållbarhetsfrågor i ett eget framtaget
hållbarhetsindex utifrån de frågor som ställs i
enkäten. Bolagets hållbarhetsindex blev 79,7 %.
Delindex för social hållbarhet blev 82,6 %,
miljöindex 77,8 % och ekonomiindex 78,8 %.
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Seniorbostäder med aktivitetscenter
Under 2017 samlades boendeformerna trygghets- och seniorbostäder under begreppet
seniorbostäder för att öka tydligheten. I och
med detta har åldersgränsen för alla bolagets
icke biståndsbedömda bostäder blivit 65 år och
äldre. Utöver det, ställs även krav att bostadssökande ska vara folkbokförda i Stockholm.
Under 2018 har bolaget arbetat vidare
med utbyggnad av seniorbostäder i befintliga
fastigheter och tillskapat 80 nya seniorlägenheter i Kastanjen 7 och 47 nya seniorlägenheter
i Väderkvarnen 20.
Bolaget har under året färdigställt lokaler för
fyra nya aktivitetscenter i bolagets seniorbostäder. Aktivitetscenter är till för öka tryggheten
för de boende och vara en gemensam mötesplats
för äldre. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar
för aktivitetscentren där tanken är att det ska
finnas sociala aktiviteter, kaffeservering och
möjlighet till gemensamma måltider.

I följande fastigheter har
aktivitetscenter inrättats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Måsholmen
Väduren
Överstycket
Frösätra
Svärdet
Svalrocken
Sörklippan
Tunet
Lektionen
Fästmanssoffan
Jungfru Lona

Delmål: Blivande hyresgäster känner
till Micasa Fastigheter och upplever
bostäderna attraktiva och Micasa
Fastigheter ska ha ett varumärke
som uppfattas som positivt
Kommunikation
Mässor, utställningar och invigningar
under året
Seniormässor
Micasa Fastigheter deltog även 2018 på Seniormässan på Stockholmsmässan. Seniormässan
är indelad i olika teman, Resor & Turism,
Boende & Tjänster, Vård & Omsorg, Hjälpmedel, Hälsa & Skönhet samt Fritid & Kultur
och hade i år totalt 14 411 besökare och 260
utställare. Bostadsförmedlingen delade monter med Micasa Fastigheter för att på så sätt
kunna erbjuda potentiella hyresgäster att dels
registrera sig i bostadskön, dels kunna få svar
på olika frågor om boende för seniorer.
Micasa Fastigheter deltog på Seniordagen i
Kungsträdgården där bolaget träffade hyresgäster som redan bor hos oss såväl som de som är
intresserade av att flytta till våra fastigheter.

Business Arena
I september deltog bolaget för andra gången i
Business Arena, en mässa för företag inom
fastighetsbranschen. Syftet med bolagets
deltagande är att visa upp vår verksamhet och
skapa intresse hos olika entreprenörer att lämna in anbud för våra ombyggnads- och nybyggnadsprojekt.

Lokala utställningar
Micasa Fastigheter har under året varit utställare på lokala events i olika stadsdelar. Bolaget
ställde till exempel ut på Norrmalms stadsdelsförvaltnings äldreomsorgs arrangemang för
stadsdelens seniorer 80+. Utställningen hade
relativt många besökare som bland annat pratade med oss om våra lägenheter och hur man
söker en lägenhet, både enligt ordinarie köregler och enligt de särskilda förmedlingsreglerna.

Trygghetsdagar i Hässelby-Vällingby
och Rågsved
Under hösten deltog Micasa Fastigheter på
trygghetsdagar arrangerade av Fastighetsägarna Hässelby-Vällingby och Fastighetsägarna Rågsved. Här kunde besökare träffa
brandförsvaret, civilförsvaret och flera hyresvärdar. Syftet var att träffa hyresgäster och
prata trygghetsfrågor med fokus på brandförebyggande åtgärder och vikten av att man har
en hemförsäkring.

Konstnärlig gestaltning på Kista vårdoch omsorgsboende
I augusti 2018 invigdes den konstnärliga
gestaltningen i det nyrenoverade vård- och
omsorgsboendet i fastigheten Köpenhamn 1.
Arbetet påbörjades 2017 och slutfördes 2018.
Konstnären Kristoffer Sundin skapade, tillsammans med formgivaren Hanne Lindberg,
en platsspecifik, konstnärlig gestaltning där
nötskrikan är ett genomgående tema. Gestaltningen förmedlar lugn och enkelhet, positiv
energi och tydlighet. I den rumsliga helhetsinstallationen ingår gardiner, amplar, taklampor, broschyrställ, klockor, våningsskyltar, bord,
anslagstavlor och fria bergsliknande former
runt rummens väggar. Micasa Fastigheters
styrelseordförande Clara Lindblom (V) invigningstalade och Stockholm konsts chef Mårten
Castenfors, Micasa Fastigheters VD Maria
Mannerholm, konstnärerna och många boende
var på plats.

Invigning av nya seniorlägenheter
i fastigheten Väderkvarnen
Micasa Fastigheters styrelseordförande Clara
Lindblom (V) invigningstalade och klippte
band, därefter kunde hyresgäster och andra
närvarande ställa frågor till Clara och medarbetare från Micasa Fastigheter.

Invigning av nya seniorlägenheter
i fastigheten Kastanjen
I september invigde bolaget nya seniorlägenheter i fastigheten Kastanjen i Midsommarkransen. På Majstångsvägen stod dörrarna
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öppna för såväl hyresgäster med stora flyttlass
som för redan inflyttade. Maria Mannerholm
och Micasa Fastigheters styrelseordförande
Clara Lindblom (V) invigningstalade och klippte band. Efter det kunde hyresgäster och andra
närvarande ställa frågor till Clara och medarbetare från Micasa Fastigheter.

Liljevalchs Vårsalong 2018 på webben
Sedan ett antal år filmar Micasa Fastigheter en
presentation av Vårsalongen i samarbete med
Liljevalchs och Stockholm Konst och det gjorde
bolaget även 2018. Att filma Vårsalongen är ett
tillgänglighetsprojekt där bolagets hyresgäster,
som kan ha svårt att ta sig till konstutställningen, får möjlighet att se den. Filmen, som är
cirka 20 minuter lång, har premiär samma dag
som utställningen öppnar.

Hyresbladet, Trivsel och fastighetsinformation
Micasa Fastigheter har under 2018 fortsatt att
ge ut det månatliga nyhetsbrevet ”Hyresbladet”
som skickas ut till hyresgästerna i våra seniorlägenheter. I nyhetsbrevet skriver bolaget till
exempel om källsortering, nyckelbrickor, städning och fakta från vår verksamhet.
Tidningen Trivsel utkommer med två
nummer per år, ett i juni och ett i december.
Tidningen innehåller artiklar om till exempel
gamla Stockholm och aktiviteter aktuella
för årstiden, bokrecensioner och ett korsord.
Tidningen är mycket uppskattad enligt hyresgästundersökningen
Fastighetsinformation omfattar dels riktade
nyhetsblad som sätts upp i entréerna i utvalda
fastigheter. Bladen informerar bland annat om
vad som ska hända i fastigheten under året.
Bolaget skickar också löpande ut brev direkt
till hyresgäster som berörs av ombyggnader och
renoveringar.
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Micasa.se
Under 2018 genomfördes 75 677 sessioner på
micasa.se (jämfört med 62 821 år 2017). En
session är den tid då användaren aktivt använder vår webbplats. Besökaren har klickat sig
in på i snitt 3,37 sidor per besök och spenderat
i snitt 2,52 minuter vid besöket. 80 procent av
besökarna på webbplatsen är nya besökare, de
har alltså inte besökt vår webb tidigare. 90,25
procent av besökarna kommer från Sverige,
5,10 procent från USA och 0,41 procent är från
Norge.

Facebook
Bolaget har 225 följare på Facebook. Här publicerar vi egna nyheter från verksamheten men
också nyheter och tips på aktiviteter från Stockholms stad och stadsdelarna som kan intressera
våra hyresgäster.

LinkedIn
Vi har 1 425 följare på LinkedIn. De som besöker oss använder främst en mobil och de är
inom områdena Företagsutveckling, Försäljning, Drift, Program- och Projektledning samt
Fastigheter. På LinkedIn har vi under året
bland annat publicerat platsannonser och företagsnyheter.

1425
personer

följer Micasa Fastigheter
på LinkedIn

Micasa Fastigheter ska erbjuda
ett gott och anpassat boende för
prioriterade grupper och särskilt
utmärka oss gällande tillgänglighet
och trygga fastigheter
Målet är att Micasas fastigheter ska vara tillgängliga och trygga 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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Extern driftentreprenör
Sedan mars 2013 sköter Lassila & Tikanoja
(L & T) 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. L & T har byggt upp sin organisation för
uppdraget med en ansvarig områdeschef samt
tre gruppchefer indelade efter tre geografiska
områden. I varje geografiskt område finns tekniker som bland annat har tillsyn i fastigheterna
och åtgärdar fel som anmäls via Micasa Fastigheters kundtjänst av hyresgäster.
Till sin hjälp har teknikerna även stöd av
experter som tillhör andra avdelningar på
L & T. Medeltalet för utförande av felanmälningar i tid är 89,3 procent och det varierar
mellan 80,3 och 95,7 procent.

Trygghet och tillgänglighet

vara fysiskt tillgänglig för den som använder
exempelvis rullator utan den ska också locka
till rörelse, aktivitet och social samvaro. Utemiljön ska väl belyst och användbar. I utemiljön
ingår också trygga och tillgängliga angöringsplatser.

Konst
Bolaget utgår från 1%-regeln som säger att vid
samtliga ny-, till- och ombyggnader av kommunala fastigheter samt vid anläggning eller
planering av utomhusmiljöer ska en procent av
produktionskostnaden avsättas för konstnärlig
utsmyckning.
Under 2018 har konst vid Kista vård- och
omsorgsboende (Köpenhamn 1) färdigställts och
invigts och konst vid ett LSS-boende i Hässelby
Villastad (Strandviolen 6) färdigställts. Produktion av konstnärlig gestaltning för vård- och
omsorgsboendet i fastigheten Edö 1 har pågått
och planeringen för den konstnärliga gestalt-

Bolagets arbete med att stärka tryggheten och
tillgängligheten i bolagets fastigheter beskrivs i
hållbarhetsrapporten.

Utemiljö
Markskötsel utförs av externa entreprenörer
fördelade på tre geografiska områden – norr,
city och söder. Under 2018 pågick en upphandling av nya entreprenörer och avtalen träder i
kraft under våren 2019.
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.
Tillgängligheten definieras på många olika
nivåer och är en viktig del av Micasa Fastigheters utemiljöprogram. Utemiljön ska inte bara
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ningen för fastigheten Stranninge 1 i Tensta har
påbörjats tillsammans med Stockholm konst.
Planering för konstnärlig gestaltning har initierats för Bergholmsbacken vård- och omsorgsboende tillsammans med Stockholm konst och
exploateringskontoret utifrån det övergripande
konstprogrammet för området.

hos Micasa Fastigheter och planera för att tillgodose kommande behov.

Kundservice och felanmälningar

Micasa Fastigheter har under året deltagit aktivt i arbetet med stadens äldreboendeplan och
i socialförvaltningens arbete med utbyggnad av
boende för personer med funktionsnedsättning.
Dessutom har bolaget tagit fram en plan för
utbyggnad av seniorbostäder.
Det ramprogram för vård- och omsorgsboende som togs fram under 2017 har nu applicerats på fyra nya boenden och kommer att
utvärderas under 2019. Under 2018 har bolaget
förberett för ett arbete med att utveckla strategin för utveckling av seniorboendekonceptet.
Under 2019 kommer undersökningar kring
efterfrågan och betalningsviljan för seniorboende att genomföras.

Kundtjänst tog emot 36 795 telefonsamtal och
36 795 mail under 2018, totalt 76 745 ”händelser”. Av dessa resulterade 38 852 i en felanmälan, se nedan för mer information om vad felen
gällde. Anträffbarhet på telefon till kundtjänst
var i snitt 88,5 procent och varierade mellan 83
och 94 procent.
Vanligaste felanmälningarna 2018

2 000

1 500

Delmål: Micasa Fastigheter är en
lyhörd och proaktiv fastighetsägare
med kundfokus

1 000

500
1 857

0

Delmål: Micasa Fastigheter ska
vidareutveckla koncept för framtidens
boende samt erbjuda staden
attraktiva verksamhetslokaler

1 722

Brand- Avlopp
larm

1 485

Dörr

1 158

1 147

Hiss Belysning

Delmål: Micasa Fastigheter ska
säkerställa tillgång till bostäder i
samarbete med stadens förvaltningar
Micasa Fastigheter arbetar utifrån stadens
planering för äldreboende och är lyhörda för de
förändringar i befintligt fastighetsbestånd som
efterfrågas från stadsdelsförvaltningarna.
Arbetsgrupper har bildats tillsammans med
fem stadsdelsförvaltningar för att gemensamt
se över dessa förvaltningars lokalförhyrningar
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Micasa Fastigheter har under året arbetat
vidare med att utveckla underhållsplanerna för
bolagets fastigheter i syfte stärka långsiktigheten för planerade underhållsåtgärder i fastigheterna.
Bolaget har fortsatt arbetet med dialog med
hyresgästerna enligt etablerade strukturer.
Dialog med direkthyresgästerna förs genom
trivselråden. Bolaget skickar även ut en årlig
enkät till direkthyresgästerna. Resultaten från
enkäten analyseras och åtgärder sätts in vid
behov.
Bolaget har även träffat nyckelpersoner från
stadsdelsförvaltningar och verksamheter minst
två gånger per år för att diskutera deras behov,
framtida åtgärder och underhåll i fastigheterna.

Styrelse och ledningsgrupp
Styrelse

Ledningsgrupp

Clara Lindblom (V), ordförande till och med
2018-10-14
Erik Slottner (KD), vice ordförande till och med
2018-10-14 därefter ordförande till och med
2019-03-31
Börje Häggman (M), ledamot
Dennis Wedin (M), ledamot
Björn Sund (S), ledamot
Mirja Räihä (S), ledamot
Gunilla Almén (MP), ledamot

Maria Mannerholm, VD
Ulrika Thorildsson, chef fastighetsförvaltning
Monica Slama, administrativ chef
Oscar Fex, ekonomichef
Gunnar Ohlsén, chef byggprojekt
Gunnar Kempe, fastighetsstrateg
Maria Ehn, kommunikationschef till och med
2018-04-30

Anita Lundin (M), suppleant
Henrik Andersson (L), suppleant
Sanna Eliasson (S), suppleant
Hampus Rubaszkin (MP), suppleant
Rudy Espinoza (V), suppleant
Gunnar Ågren (V), lekmannarevisor
David Winks (KD), lekmannarevisorssuppleant
Fackliga representanter
Anne Tawastman, SACO
Annette Criborn, Vision
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Hållbarhetsrapport

Hållbarhet har under 2018 varit en prioriterad fråga för bolaget. Bolaget har
under året har haft som mål att bolaget ska ha en stark hållbarhetsprofil. Som
ett led i detta och för att uppfylla årsredovisningslagens krav har bolaget tagit
fram denna hållbarhetsrapport. Detta är bolagets andra hållbarhetsrapport.
Den första upprättades i samband med årskrönikan 2017.
Väsentliga hållbarhetsområden
För att belysa de frågor som är viktiga för
Micasa Fastigheter ur hållbarhetssynpunkt har
bolaget gjort en intressent- och väsentlighetsanalys. Därefter följer en presentation av bolagets arbete med de väsentliga områden som har
identifierats.
Utifrån lagen ska även policydokument och
bolagets arbete inom områdena miljö, sociala
förhållanden, personal, respekt för mänskliga
rättigheter och motverkande av korruption
redovisas. Detta görs löpande i texten nedan.

Slutligen görs en riskanalys inom ovan nämnda
områden. Beskrivning av företagets affärsmodell presenteras på sidan 11.

Intressent- och väsentlighetsanalys
Bolaget har under året genomfört en intressentoch väsentlighetsanalys utifrån GRI-standard.
Analysen är gjord av bolagets ledningsgrupp
och utvalda nyckelfunktioner inom bolaget.
Först beskrivs prioriterade intressenter, viktiga frågor för dem och hur bolagets dialog med
intressenterna förs.

Intressenter

Viktiga frågor

Hur förs dialogen

Kunder och
hyresgäster

Rimliga hyror, trygga och tillgängliga
fastigheter, rent och snyggt.

Kundtjänst, kundundersökning, personlig
dialog, trivselråd och husmöten.

Ägare (Stadshus AB
och bolagsstyrelse)

Genomförande av ägardirektiv, soliditet
och god dialog.

Uppföljning av ägardirektiv, samordningsoch bolagsmöten samt styrelsemöten.

Medarbetare

Goda arbetsvillkor, utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka.

Medarbetarsamtal, informationstillfällen,
intranätet och medarbetarenkät.

Leverantörer

Tydliga krav, soliditet och god dialog.

Upphandling, intervjuer, leverantörsmöten,
avtalsuppföljning och utvärdering.
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Utifrån analysen har tre områden prioriterats
utifrån vilka frågor som är viktiga för bolaget
och bolagets intressenter. Nedan beskrivs mål,

indikatorer och det arbete bolaget har genomfört inom dessa väsentliga områden.

Prioriterat område

Mål

Arbete inom bolaget och indikatorer

Antikorruption

Micasa Fastigheter ska vara ledande i att
långsiktigt och hållbart äga, förvalta och
utveckla fastigheter

Beskrivs under rubrikerna antikorruption
samt inköp och upphandling på sid 36.
Indikator om utbildningsinsatser på sid 36.

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

Beskrivs under rubrikerna Personalpolicy,
Organisation, Säkerhet och arbetsmiljö,
Hälsa och säkerhet och Jämställdhet på
sid 33–35.

Micasa Fastigheter ska vara ledande i att
långsiktigt och hållbart äga, förvalta och
utveckla fastigheter

Beskrivs under målet på sid 35.
Ekonomiska indikatorer på sid 35.

Micasa ska ha en stark hållbarhetsprofil

Beskrivs under målet på sid 31–32.
Miljöindikatorer redovisas löpande på
sid 31–32.

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

Beskrivs under rubrikerna Personalpolicy,
Organisation, Säkerhet och arbetsmiljö,
Hälsa och säkerhet och Jämställdhet på
sid 35.

Ekonomisk
prestanda

Kundernas hälsa
och säkerhet

Beskrivs under målet på sid 38–39.
Micasa Fastigheter ska erbjuda ett gott
Indikatorer kring trygghet finns på sid 38.
och anpassat boende för prioriterade
grupper och särskilt utmärka oss gällande
tillgänglighet och trygga fastigheter
Micasa Fastigheter ska ha nöjda
kunder

Beskrivs under målet på sid 19–20.

Bolagets fastigheter ska ha en god
inomhusmiljö

Beskrivs under målet på sid 32.

Micasa Fastigheter ska vara förstahandsvalet för bolagets målgrupp

Beskrivs under målet på sid 37.
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Målpresentation utifrån hållbarhetsområdet

Micasa Fastigheter ska vara ledande
i att långsiktigt och hållbart äga,
förvalta och utveckla fastigheter
Micasa Fastigheter ska ha en stark
hållbarhetsprofil
Prioriterat område:
Ekonomisk prestanda.

Miljö- och energipolicy
Micasa Fastigheters miljö- och energipolicy
syftar till att medvetandegöra bolagets ställningstaganden för ökad miljöprestanda, ständigt förbättringsarbete och långsiktighet.
Policyn utgör bas för organisationens miljömål,
handlingsplaner och åtgärder.

Hållbarhetsarbete
Under året har fokus legat på att samla Micasa
Fastigheters rutiner och arbetssätt till ett gemensamt ledningssystem. Ledningssystemet är
certifierat enligt standarderna för miljöledning
och energiledning. En målsättning vid formuleringen av det nya systemet är också att beakta
standarderna för kvalitet, arbetsmiljö och informationssäkerhet.
Bolaget har en hållbarhetsansvarig som samordnar hållbarhetsarbetet inom bolaget. Till
stöd finns en hållbarhetsgrupp som består av
representanter från bolagets olika avdelningar
och som arbetar med att hållbarhetsarbetet ska
genomsyra hela bolaget. Under året har hållbarhetsgruppen bland annat arbetat med att
ta fram en uppförandekod för bolaget, vilken
planeras färdigställas under 2019.
Bolaget hållbarhetsarbete utgår från de tre
hållbarhetsaspekterna (ekonomiskt, socialt och
miljömässigt). För att stärka bolagets arbete

med den sociala hållbarheten gav bolaget under
året anställda möjlighet att använda åtta
arbetstimmar till volontärarbete. Bolaget tog
även emot sommarjobbare och praktikanter
från Stockholms stad. Vidare löper en presentation av bolagets hållbarhetsarbete utifrån ett
miljöperspektiv.

Energi
Arbetet med energieffektiviseringar har fortsatt under 2018. Målsättningen för året var
121,2 kWh/kvm A-temp. Energianvändningen
2018 var i genomsnitt 119,9 kWh/kvm A-temp
vilket innebär en sänkning med 1 procent jämfört med året innan. Av dessa användes 92
kWh/kvm till uppvärmning och varmvatten
i fastigheterna, 27,7 kWh/kvm användes till
fastighetsel, det vill säga den el som används
till bland annat fläktar, pumpar och hissar. 0,2
kWh/ kvm användes till kyla i fastigheterna.
Den minskade energianvändningen har ett
flertal orsaker. Bolaget har skapat förutsättningar för ett intensifierat och effektiviserat
arbete med driftoptimering då bolaget anställt
driftoptimerare i stället för att tidigare använt
konsulttjänster. Bolaget har även implementerat ett nytt sätt att arbeta med bolagets driftentreprenör. Försäljning av fastigheter har också påverkat 2018 års energianvändning. Vattenanvändningen har dock ökat på grund av att
det finns fler boenden i bolagets fastigheter.
Kartläggningar i enlighet med lagen om
energikartläggningar i stora företag har utförts
i fyra fastigheter under året. Syftet med kartläggningarna är att ta fram kostnadseffektiva
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energieffektiviseringsåtgärder. Bolaget har i
enlighet med gällande myndighetskrav genomfört energideklarationer för cirka en tredjedel
av bolagets fastigheter under 2018.

Avfall ska hanteras på ett effektivt och
korrekt sätt
Arbetet med att öka möjligheten för hyresgäster att samla in matavfall har fortgått under
2018. Micasa Fastigheter har för andra året i
rad mottagit Stockholm Vatten och Avfalls pris
för möjliggjord insamling i flest andel fastigheter. I slutet av 2018 fanns matavfallsinsamling i mer än hälften av Micasas fastigheter.
Den långsiktiga målsättningen är att 90 procent av fastigheterna ska ha möjlighet att
samla in matavfall 2022.

Miljöcertifiering av byggnader
Micasa Fastigheter har som målsättning att
samtliga nyproducerade byggnader ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. I
Micasa Fastigheters första Miljöbyggnadsfastighet, en ombyggnad av Filen 4, där siktet
varit inställt på certifieringsnivå silver, har
under året injusteringar och korrigeringsåtgärder genomförts. Micasa Fastigheter förväntas få
certifikatet under 2019.

Transporter
Micasa Fastigheter har under 2018 bytt de sista
fossil- och alternativbränslebilarna i fordonsflottan till elbilar. Flottan har idag sex elbilar
och två elhybrider.
Indikator

Mål
2018

Utfall
2018

Andel elbilar/elhybrider i
bolagets bilpool

40 %

100 %
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Bolagets fastigheter ska ha
en god inomhusmiljö
Radon
Målet för 2018 var att minst 95 procent av
byggnaderna ska ha radonhalter under gällande riktvärde. I samtliga flerbostadsfastigheter har radon mätts. Sju procent är i behov
av någon form av åtgärd för att minska halten
i inomhusmiljön. Åtgärder för dessa har påbörjats under 2018. Ommätningar av flertalet
fastigheter där mätning utförts för mer än tio
år sedan har genomförts under året.

God ventilation, OVK
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs årligen i cirka en tredjedel av fastighetsbeståndet. Eventuella anmärkningar vid OVK
åtgärdas fortlöpande.

Stärkt biologisk mångfald och
dagvattenhantering
Utomhusmiljön är ett prioriterat område för
Micasa Fastigheter då bolaget vill värna om
biologisk mångfald och erbjuda trygga och
trivsamma gårdar för våra hyresgäster. Inom
Micasas fastighetsbestånd finns över 4 000 träd
av varierande ålder. Under hösten 2018 har en
trädinventering utförts. Den ligger till grund
för en plan som anger hur vi ska vårda våra
träd på bästa sätt för att de ska få ett långt och
hälsosamt liv.
På vissa av våra gårdar har vi ytor med ängsmark. De har särskilda skötselrutiner anpassade för att bibehålla en miljö som är lämplig för
ängsväxter.
Under året har två bikupor gästat en av våra
fastigheter i Enskede. Bina utgör en viktig pollinerare samtidigt som de levererar honung och
bidrar med en möjlighet till kunskapsspridning
för hyresgästerna.

Micasa Fastigheter ska vara en
attraktiv och jämställd arbetsgivare
med motiverade medarbetare
Prioriterade områden:
Antikorruption och ekonomisk prestanda.

VD

Personalpolicy
Stockholms stad har en framtagen personalpolicy som ligger till grund för Micasa Fastigheters arbete i personalfrågor. Policyn sätter
mål gällande bland annat att alla ska bemötas
med respekt, att ingen diskriminering ska ske
på arbetsplatsen och att alla anställda erbjuds
en god arbetsmiljö. Utöver det så ställs det
krav att medarbetarna ska ha inflytande på sin
arbetsplats och möjlighet till kompetensutveckling. Bolagets personalarbete följs upp löpande i
bolagets integrerade ledningssystem (ILS) samt
i den årliga medarbetarenkäten.

Organisation
Kärnverksamheten består av fastighetsavdelningen och byggavdelningen. Fastighetsavdelningen består bland annat av tre olika typer av
förvaltare som jobbar i team; tekniska förvaltare, affärsförvaltare och bostadsförvaltare. Vidare finns ett flertal tekniska specialister. Micasa
Fastigheter är en beställarorganisation och har
upphandlad extern driftentreprenör. Fastighetsavdelningen är beställare av byggprojekt
från byggavdelningen som har till uppgift att
projektleda utförandet.
Som stöd till kärnverksamheten finns ekonomi och administration med kommunikation,
HR, IT, inköp och kundtjänst. Totalt antal anställda sista december 2018 var 94 personer.

Administration

Ekonomi

Fastighetsavdelningen

Byggprojekt

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 görs en gång årligen
eftersom Bodö 1 utgörs av kontorslokaler och
dessutom är renoverat. Ronderingen inkluderar
även den psykosociala arbetsmiljön. Samtliga
anställda sitter i kontorslandskap där nästan
alla har fasta platser. Försök har genomförts
under året med några flexibla platser för att
öka samarbetet inom bolaget. Många anställda
uttrycker stolthet över de fräscha lokalerna.
Det finns god tillgång till tysta rum och telefonhytter.
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Hälsoarbete

Bolagets jämställdhetsarbete

Bolaget arbetar i enlighet med stadens mål att
erbjuda en god arbetsmiljö som främjar hälsa
och säkerhet. Micasa Fastigheter har ett nära
samarbete med företagshälsovården för att
arbeta med en förebyggande friskvård. Friskvårdsbidraget är 5 000 kr per år och helårsanställd och utnyttjas flitigt, ca 313 230 kronor
utbetalades 2018 vilket är ca 71 procent av det
möjliga beloppet. Målsättningen är att medarbetarna ska ta ut hela friskvårdsbidraget.
Medarbetarna har bland annat kunnat använda friskvårdsbidraget till massage på kontoret
varannan vecka.
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. Sjuktal
för medarbetare följs upp kontinuerligt. Under
2017–18 var sjukfrånvaron högre för en enhet
och insatser har gjorts tillsammans med företagshälsovården för att sänka den, vilket också
har lyckats.

Bolagets arbete med jämställdhet utgår från
Stockholms stads program för ett jämställt
Stockholm 2018–2022. Programmet utgår från
visionen Ett Stockholm för alla med fokus på
jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor
och pojkar. I programmet finns olika fokusområden utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen.
För att förverkliga policyn arbetar bolaget
med jämställdhetsintegrering. Bolaget har
under året arbetat med att all individbaserad
statistik ska vara könsuppdelad. Resultaten
har bearbetats och tagits i beaktande i planerande av bolagets verksamhet för det kommande året. Bland annat har skillnader upptäckts
vad gäller bolagets hyresgäster där kvinnor i
högre grad upplever sig otrygga i fastigheternas källarförråd och utifrån det har trygghetsskapande insatser planerats.

Indikator

Kvinnor

Män

94,3%

97,03%

Frisknärvaro

Aktivt medskapandeindex
AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning och ingår i en nationell mätning med möjlighet till jämförelser med andra
kommuner.
Bolaget arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att motverka diskriminering och
säkerställa att rätt kompetens anställs. Detta
har resulterat i den könsfördelning som redovisas. Bolaget arbetar aktivt för att rekrytera
svårattraherade personalgrupper såsom byggprojektledare och upphandlare.
Totalt AMI

Kvinnor

Män

81

78

80

Frågor i hyresgästundersökning
könsuppdelat*

Andel
positiva
kvinnor

Andel
positiva
män

Trygghetsindex

77 %
(78,9 %)

80,7 %
(83,8 %)

Trygghet i källare

58,9 %
(60,7 %)

72,8 %
(73,3 %)

Trygghet i närområde

70,5 %
(75,4 %)

78,8 %
(85 %)

* 2017 års resultat inom parentes

Bolagets jämställdhetsarbete följs upp inom
ramen för bolagets ordinarie uppföljning som
sker tertialvis. Bolaget följer även upp löneKönsfördelning medarbetare 2018

Män

Kvinnor

I bolaget totalt
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Män

Kvinnor

I ledningsgruppen

statistik utifrån kön och använder kompetensbaserad rekrytering för att motverka diskriminering vid rekrytering.

Ekonomi
Bolaget utgör en del av stadens och stockholmarnas samlade förmögenhet och måste därför
skötas på ett allmännyttigt och affärsmässigt
sätt som kommer stockholmarna till del. Bolaget har som huvuduppdrag att tillhandahålla
lokaler för stadens verksamheter och genom att
vara en professionell fastighetsägare och samarbetspartner kan stadens samlade lokalkostnader hållas nere.
För att ha en långsiktig och sund ekonomi
upprättar bolaget en långsiktig ekonomisk plan
för intäkter och kostnader. Planen ger utrymme
för cirka två nybyggnadsprojekt tillsammans
med ombyggnader årligen. Det är viktigt att
kostnaderna ligger på en jämn nivå då enda
sättet att täcka dessa är genom hyran för bostäder och lokaler. Med detta kan bolaget uppnå målet att vara långsiktigt självfinansierat.
Bolaget ser kontinuerligt över fastigheternas
ekonomi, behov och tekniska standard. Under
året har bolaget valt att avyttra fyra fastigheter som det inte längre finns ett behov av.
Målet följs upp genom indikatorerna ”direktavkastning” och ”soliditet”.
Investeringsstrategin är betydande för bolagets framtid då den påverkar fastigheternas
skick vilket också innebär en försäkring om

att fastigheterna kan fortsätta hyras ut till
bolagets målgrupp. Skicket på fastigheterna
och uthyrningen av dessa är grunden till bolagets intäkter. Investeringsstrategin ger bolaget
förutsättningar att göra bra investeringar. Det,
tillsammans med god förvaltning, gör att fastigheternas värden utvecklas. Detta följs upp med
indikatorn marknadsvärde/kvm.
Investeringarna är viktiga ur ett miljöperspektiv. Ombyggnader kan förbättra fastigheternas miljöprestanda både från ett materialperspektiv men också från ett förvaltningsperspektiv där driften av fastigheterna kan förbättras mot tidigare, äldre lösningar. I nybyggnadsprojekt kan bolaget ha stor påverkan på
utformning och val av lösningar för en effektiv
förvaltning och drift. Vidare är investeringarna
ett viktigt fokusområde för bolagets antikorruptionsarbete via de upphandlingar som genomförs och de avtal som tecknas.
Indikator
Marknadsvärde/kvm
Soliditet
Direktavkastning

Mål
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

*

21 703

19 813

18 999

9,7

11,4

8,6

7,1

4

3,9

3,8

3,7

* Inget satt målvärde under 2018
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Antikorruption

Inköp och upphandling

Micasa Fastigheters ambition är att medvetet
arbeta mot korruption genom att ta ansvar för
att bolagets anställda är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Bolagets resurser ska
användas till nytta för samhället i stort.
Bolagets arbete utgår från Stockholms stads
riktlinjer gällande mutor och representation.
Riktlinjerna reglerar bland annat representation, givande och mottagandet av gåvor. Riktlinjerna tydliggör även vad som ska ses som en
muta eller jäv och hur medarbetare ska agera
när de sätts i sådana situationer. Riktlinjerna
utgår från Näringslivskoden som är framtagen
av Institutet Mot Mutor (IMM).
Micasa Fastigheter har valt att ha strängare
krav än Stockholms stad gällande alkoholhaltiga drycker vid representation och tillåter inte
att alkoholhaltiga drycker bekostas av bolaget
vid intern eller extern representation. Micasa
Fastigheters interna riktlinjer för resor och
bisysslor avser att motverka att intressekonflikter eller oegentligheter uppstår inom dessa
områden. Under året har bolaget genomfört
informationsinsatser för medarbetare för att
tydliggöra bolagets hållning. Arbetet följs upp
inom ramen för bolagets ordinarie revisioner
genom bland annat intern kontroll och extern
granskning av revisorer.

Micasa Fastigheter omfattas av lagen om
offentlig upphandling, LOU. Inköpsenheten är
Micasa Fastigheters experter och ska säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet
med gällande lagstiftning, stadens riktlinjer
samt Micasa Fastigheters inköps- och upphandlingspolicy. Befogenhet att genomföra inköp
inom Micasa Fastigheter regleras av delegations- och attestinstruktionen medan beslut om
upphandlingar fattas av inköpschefen. Inköpsenheten ansvarar för planering och genomförande av samtliga upphandlingar och vid behov
anlitas externa upphandlingskonsulter.
Verksamheterna genomför direktupphandlingar med stöd av inköpsenheten och fastställd
rutin för att säkerställa att tillgänglig konkurrens nyttjas.
Inköpsenheten har genomfört omkring 30
upphandlingar 2018. Bolagets upphandlingar
av ramavtal har bland annat omfattat konsulter för brand, bygg- och projektledning, kalkyl,
layouttjänster, arkitekter samt entreprenörer
för byggentreprenader, spol- och sugtjänster,
målning, golvarbeten, takarbeten, enklare
fastighetstjänster. Utöver egna upphandlingar
så nyttjas de gemensamma avtal som stadens
serviceförvaltning, bolag inom koncernen,
HBV (medlemsförening) och SKL Kommentus har upprättat. LOU fastställer också ett
antal grundprinciper såsom likabehandling,
icke-diskriminering, transparens, proportionalitet samt ömsesidigt erkännande och Micasa
Fastigheter utgår ifrån dessa grundprinciper i
sitt upphandlingsarbete. I Micasa Fastigheters
upphandlingar ställs anpassade sociala och
miljömässiga krav.

Antal genomförda
informationsinsatser
om bolagets riktlinjer kring mutor och
representation

Mål
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

3

4

3

Byggvarubedömningens kriterier ställs
som krav vid upphandlingar
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Mål
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

100 %

100 %

100 %

Micasa Fastigheter ska vara
förstahandsvalet för bolagets
målgrupp
Hyresgäster upplever delaktighet
och inflytande
Prioriterat område:
Kundernas hälsa och säkerhet.
Hyresgäster och kunder har möjlighet att
påverka sitt boende genom dialog med Micasa
Fastigheter. Bolaget har genomfört möten med
stadsdelarnas representanter, verksamheterna
och lokalhyresgäster för att diskutera deras
behov, framtida åtgärder och underhåll. Bolaget
har även genomfört möten med direkthyresgäster två gånger per år i så kallade trivselråd.
Under året har Micasa Fastigheter träffat
representanter från kommunstyrelsens pensio-

närsråds boutskott i syfte att tillvarata pensionärsrådets perspektiv och synpunkter.
Micasa Fastigheter genomför årligen en
hyresgästundersökning som riktar sig till direkthyresgäster. Synpunkter som kommer fram
i hyresgästundersökning beaktas och ligger
till grund för bolagets arbete med att utveckla
verksamheten. Resultat från enkäten presenteras på sidorna 19 till 20.
I samarbete med stadsledningskontoret,
socialförvaltningen och SHIS har Micasa
Fastigheter deltagit i informationsaktiviteter
gällande boenden för nyanlända som riktat sig
till boende och deras anhöriga, närboende och
allmänheten.
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Micasa Fastigheter ska erbjuda ett
gott och anpassat boende för
prioriterade grupper och särskilt
utmärka oss gällande tillgänglighet
och trygga fastigheter
Trygghet och säkerhet

Brand och säkerhet

Prioriterat område:
Kundernas hälsa och säkerhet.
Trygghetsarbetet är en prioriterad fråga för
Micasa Fastigheter. Det är viktigt att de boende
kan känna sig trygga i och runt bolagets fastigheter. Därför arbetar bolaget systematiskt
med att stärka tryggheten genom bland annat
trygghetsronderingar och upprustning av utemiljöer.

Trygghetsindex*

Mål
2018

Utfall
2018

Utfall
2017

79

78,2

80,7

* Uppgiften är hämtad från hyresgästundersökningen
2018 – Trygghetsindex

På uppdrag av St:Erik Försäkring genomförs
ett antal riskbesiktningar varje år i bolagets
fastigheter. I riskbesiktningen följs bland annat
att bolaget följer de försäkringsregler som gäller i försäkringsbrevet och att bolaget uppfyller
myndighetskrav.
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Som en del av Micasa Fastigheters systematiska brandskyddsarbete genomförs årligen i
samtliga fastigheter: kontroll av brandsläckare
och utrymningstavlor, besiktning av brandlarmsanläggningar, brandlarm och sprinkler
samt kontroll av brandspjäll/ventilation. I varje
fastighet ska det finnas brandskyddsdokumentation. Brandskyddsdokumentation har tagits
fram i samtliga Micasas fastigheter.

Tillgänglighet
Tillgänglighetsprogram
Bolaget har ett framtaget tillgänglighetsprogram som utgår från Stockholms stads program
för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018–2023. Bolagets program har tre
mål:
• Att alla ska kunna använda och förflytta sig i
Micasas Fastigheter
• Att alla ska kunna arbeta i verksamheten på
samma villkor
• Att alla ska kunna ta del av information och
kunna kommunicera med Micasa Fastigheter
utifrån sina egna förutsättningar

Tillgänglighetsprogrammet styr bolagets arbete
i tillgänglighetsfrågor. Bolaget har en tillgänglighetsansvarig som samordnar bolagets
arbete gällande tillgänglighetsfrågor. Bolagets
tillgänglighetsarbete följs upp inom ramen för
bolagets ordinarie uppföljning tertialvis.

Tillgänglighetsarbete
Micasa Fastigheters byggnaders tillgänglighet
beskrivs på www.micasa.se så att besökare kan
avgöra vilken typ av tillgänglighet som finns i
byggnaden. Micasa Fastigheter har upprättat
en tillgänglighetsplan och en åtgärdsplan som
baserar sig på inventering och sträcker sig över
flera år. De större fastigheterna inventeras
vartannat år och de mindre vart tredje år. Under 2018 har de större fastigheterna besiktats
och information om fastigheternas tillgänglighet har uppdaterats på micasa.se. Informationen presenteras under olika rubriker – nedsatt
rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel.
Under året har bland annat kontrastmarkeringar åtgärdats och installation av visuellt
utrymningslarm på allmänna toaletter skett i
bolagets fastigheter. Vidare har ett antal dörrautomatik installerats i tvättstugor, källare och
i allmänna lokaler. Befintliga teleslingor har
kontrollerats och tre nya teleslingor har installerats. Arbetet med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder fortgår.

Micasa Fastigheter har varit funktionshindersombudsmannen behjälplig med att
utse årets vinnare av S:t Julian priset genom
att besöka och utvärdera nominerade företag/
verksamheter. S:t Julianpriset är stadens pris
för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i
samhället. Micasa Fastigheter har under året
medverkat i bostadsbolagens funktionshindersråd. Bolaget har även deltagit tillsammans med
systerbolagen i samarbetsmöten kring tillgänglighetsfrågor utifrån plan- och bygglagens krav
på tillgänglighet. Micasa Fastigheter har också
deltagit i storstadsmöte kring tillgänglighetsfrågor med Göteborg, Malmö med syfte att lära
av varandra.
Bolaget har även deltagit i Swedish Standards Institute, SIS arbetsgrupp som reviderar
standarden SS 91 42 21 som fastställer tillgänglighetskrav i bostäder.

Upplevd tillgänglighet i
fastigheterna bland
direkthyresgästerna

Utfall
2018

Utfall
2017

87,5 %

91,2 %
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Riskanalys
En bolagsövergripande analys för att hitta
hållbarhetsrelaterade risker inom arbetssätt,
verksamhet och bolagets omvärld har genomförts under året. Trettiosju riskområden har
identifierats varav elva bedömts utgöra områden som behöver hanteras under året. De elva
områdena har fångats upp i verksamhetspla-

nering, informationsinsatser eller processer för
att minska risken för oönskade konsekvenser.
Hur respektive betydande riskaspekt har hanterats framgår av tabellen nedan. Områdena är
identifierade utifrån de väsentliga områdena
i väsentlighetsanalysen och krav i årsredovisningslagen.

Risk

Område

Åtgärder för att hantera/motverka risker

Svårigheter att attrahera
kompetent personal

Personal

Svårigheten gäller framförallt vissa personalgrupper
såsom byggprojektledare och upphandlare. Bolaget
arbetar aktivt med att hitta nya sätt att nå fram till dem
som redan arbetar i dessa yrken men även för att ta
emot de som praktiserar under sin utbildning. Möjlighet
finns även att anlita konsulter.
Arbetet med rekrytering beskrivs under rubriken Aktivt
Medskapandeindex på sid 34.

Hot och våld mot
personal

Personal

Rutiner för situationer som kan handla om hot och våld
finns framtagna och är kända inom bolaget. Anställda
ska inte ensamma bege sig till platser där det finns risk
för hot och/eller våld.
Arbetet beskrivs vidare under Säkerhet och arbetsmiljö
på sid 33.

Bristande förvaltning av
administrativa system
och bristfälliga
processer i bolaget

Miljö och ekonomisk
prestanda

Bristande förvaltning av
fastigheter

Miljö och ekonomisk
prestanda

Bolaget arbetar med systematisering av bolagets
processer och övergång till ett nytt fastighetssystem
(FAST2) och ärendehanteringssystem (eDok).
Bolagets arbete beskrivs vidare under målet på sid 35.
Bolaget arbetar mot risken genom aktiv fastighetsförvaltning med bland annat underhållsplaner och
myndighetsbesiktningar.
Bolagets arbete beskrivs vidare under målet Micasa
Fastigheter ska vara ledande i att långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter på sid 35.

Olämpligt val av
teknik, material och
konstruktion vid nyoch ombyggnad

Miljö, kundernas hälsa
och säkerhet
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Bolaget arbetar med Byggvarubedömningen för att
motverka risken. Bolagets arbete beskrivs vidare under
rubriken Inköp och upphandling på sid 36.

Risk

Område

Åtgärder för att hantera/motverka risker

Bristande uppföljning av
ställda krav

Miljö, ekonomisk
prestanda och antikorruption

Bolaget följer kontinuerligt upp sin verksamhet. Bolaget
har under året arbetat med att utveckla avtalsuppföljningen gällande ramavtal.
Bolagets arbete med upphandlingar beskrivs vidare
under rubriken Inköp och upphandling på sid 36.

Svart arbetskraft hos
entreprenörer

Mänskliga rättigheter

Bolaget ställer krav vid upphandlingar att svart arbetskraft inte får förekomma.
Bolagets arbete med upphandlingar beskrivs vidare
under rubriken Inköp och upphandling på sid 36.

Skador i bolagets
fastigheter

Ekonomisk prestanda

Bolaget arbetar med ett systematiskt brandskyddsarbete för att förebygga bränder i bolagets fastigheter
samt underhållsplaner för att minska riskerna för skador
på grund av att den tekniska livslängden på installationer har passerat.
Arbetet beskrivs vidare under rubriken Brand och
säkerhet på sid 38.

Otrygghet vid bolagets
fastigheter

Sociala förhållanden

Bolaget arbetar med trygghetsskapande insatser i och
runt bolagets fastigheter med bland annat trygghetsronderingar och upprustningar av utemiljöer.
Arbetet beskrivs vidare under målet Micasa Fastigheter
ska erbjuda ett gott och anpassat boende för prioriterade grupper och särskilt utmärka oss gällande tillgänglighet och trygga fastigheter på sidorna sid 38–39.

Bristande dialog med
hyresgäster

Sociala förhållanden

Bolaget har dialog med hyresgäster i enlighet med
etablerade strukturer. Detta arbete beskrivs under målet
hyresgäster upplever delaktighet och inflytande på
sid 37.

Investeringsrisker

Ekonomisk prestanda,
Projekten ska följa tid, kvalitet och kostnad. Detta uppantikorruption, miljö och nås genom en effektiv organisation och uppföljning.
leverantörsbedömning,
För att ge så bra förutsättningar för konkurrensmässiga
sociala faktorer
anbud arbetar bolaget med riktad marknadsföring mot
potentiella intressenter.
Genom upphandlingar kan bolaget påverka områdena
antikorruption och miljö.
Bolagets arbete med investeringar beskrivs vidare
under målet Micasa Fastigheter ska vara ledande i att
långsiktigt och hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter på sid 35.

Micasa Fastigheter Årskrönika 2018 41

Årsredovisning
2018

Förvaltningsberättelse
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Micasa
Fastigheter i Stockholm AB valt att upprätta
den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en
från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn
samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 29–41 i detta
tryckta dokument.

Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisationsnummer 556581-7870, är ett helägt
dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.
Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag
som äger och förvaltar Stockholms stads
omsorgsfastigheter. Bolagets huvudsakliga
uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga
och tillgängliga bostäder till stadens äldre och
personer med funktionsnedsättning, samt till
av staden prioriterade grupper.

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter äger vid årets utgång 117
(120) fastigheter. Majoriteten av fastigheterna
ägs med tomträtt.
Micasa Fastigheter äger totalt 1 031 707 kvm
BTA (Bruttoarea), 954 004 kvm BRA (Bruksarea).
Fastighetsbeståndet omfattar servicehus,
vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder,
LSS-bostäder och bostäder för grupper med
svag ställning på bostadsmarknaden. 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. Så långt det är
möjligt ska fastigheterna vara lokaliserade
nära kollektivtrafik och närservice.

Vård- och omsorgsboende samt LSS-boende
är utformade så att det är en grupp med bostäder inom slutna enheter som tillsammans
delar på gemensamt kök och vardagsrum. För
att få bo i dessa krävs biståndsbeslut från
kommunen. I vård- och omsorgsboende är det
vanligt med grupper om cirka nio stycken
bostäder, dessa är oftast mindre ettor med
kokskåp. I LSS-boende är det vanligt med
grupper om sex stycken bostäder, dessa är ofta
ettor med kök. Merparten av bolagets vård- och
omsorgsboende samt LSS-boende hyrs ut till
Stockholms stad. Utformningen av servicehusbostäderna är mer att jämföra med vanliga
hyreslägenheter. Dessa varierar mellan ettor,
tvåor och treor med kokvrå eller kök. Det som
skiljer servicehusen mot vanliga hyreslägenheter är att tillgängligheten är större samt att i
entréplan finns komplementytor med service.
För att få bo i servicehus krävs biståndsbeslut
från kommunen. Servicehusen hyrs av Stockholms stad som sedan hyr ut själva bostäderna
i andra hand till de boende.
Geografiskt finns bolagets fastigheter jämnt
utspridda inom Stockholms kommuns alla
stadsdelar. Placeringen speglar efterfrågan
på fastigheterna samt stadsdelsnämndernas
behov för att kunna erbjuda stockholmarna
särskilt boende i hela staden. I den planerade
nyproduktionen följs även demografiutvecklingen vid val av placering. Merparten av
bolagets fastigheter uppfördes under 70- och
80-talet. De fastigheter som uppfördes som
sjukhem är idag främst ombyggda till vårdoch omsorgsboende vilket uppfyller nuvarande
krav på boende i denna kategori.
Bolaget äger även tre fastigheter utanför
kommungränsen för att tillgodose socialnämndens behov.
Bolagets långsiktiga förvaltningsstrategi
är en sammanvägning av varje fastighets
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tekniska och ekonomiska standard samt hur
det framtida behovet ser ut. Resultatet bildar
underlag för fastigheternas framtida utveckling och underlättar vid planering för kommande byggprojekt. Många av fastigheterna
är ombyggda och anpassade för dagens krav
samtidigt som det finns ett antal fastigheter
som åldersmässigt börjar närma sig en större
upprustning.

6708
mnkr

Fastigheternas bokförda
värde var vid utgången av
året 6 708 mnkr.

Försäljningar
Under våren såldes tomträtten Bottenstocken
13 i Gröndal till AB Stockholmshem. Fastigheten såldes på grund av att den inte längre
behövs för bolagets verksamheter och passar
in bland Stockholmhems bostadsfastigheter
i området. Under våren har tomträtten på
fastigheten Alven 7 sålts. Fastigheten är bebyggd med en villa. Den privata hyresgäst som
tidigare förhyrt fastigheten har avflyttat och
fastigheten säljs då den inte behövs för stadens
verksamheter. Under sommaren såldes tomträtten Svanholmen 1 i Vårberg. Fastigheten
ligger inom ett exploateringsområde och var
ursprungligen byggd som sjukhem. Fastigheten
behövs inte längre för stadens verksamheter.
Under hösten såldes tomträtten Vilohemmet 1 i
Farsta Strand till SISAB. De kommer använda
fastigheten till förskola. Den privata hyresgäst
som tidigare förhyrt fastigheten har avflyttat.

Nyproduktion
Under året färdigställdes ett LSS-boende om
6 bostäder i Hässelby på tomträtten Strandviolen 6.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit
externvärdera fastighetsbeståndet med årsskiftet 2018/2019 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 2,8 och 8,0 procent.
Det totala värdet bedömdes uppgå till 15 885
(15 466) mnkr.
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Fastigheternas bokförda värde var vid utgången av året 6 708 (6 950) mnkr. Det har
inte framkommit något nedskrivningsbehov i
enskilda fastigheter.

Marknad
Stockholms stad är genom stadsdelsnämnderna och socialnämnden den dominerande hyresgästen. Totalt hyr staden bostäder och lokaler
rörande cirka 65 procent av fastighetsbeståndet. Den stora andelen speglar syftet med
bolaget väl. Bolaget är beroende av hur dessa
uthyrningar görs och hur samarbetet fungerar
samt hur Stockholms stads framtida ambitioner för bostäder för äldre ser ut. Bostäder inom
stadsdelarnas förhyrningar hyrs ut i andra
hand till de boende, Micasa Fastigheter har
därmed ingen direktkontakt med de boende.
Hyrorna i dessa vårdbostäder är förhandlade
mellan Micasa Fastigheter och Hyresgästföreningen.
Seniorbostäder utgör cirka 12 procent av
fastighetsbeståndet. Dessa hyrs ut via Stockholms stads bostadsförmedling och Micasa
Fastigheter har direktkontakt med de boende.
Det som utmärker dessa bostäder är högre
tillgänglighet och trygghet. För att få teckna
ett kontrakt måste hyresgästen vara över 65 år
och folkbokförd i Stockholms stad. Bostadshyrorna är förhandlade mellan Micasa Fastigheter och Hyresgästföreningen. Genom att
erbjuda denna boendeform är förhoppningen
att fler ska kunna bo kvar hemma i sitt ordinarie boende längre innan det krävs en särskilt
anpassad bostad via biståndsbeslut från kommunen. Många vill bo kvar hemma så länge

som möjligt vilket detta hjälper till med samtidigt som särskilt anpassade bostäder är en stor
kostnad för kommunen.
Utöver detta finns även andra hyresgäster
som bedriver olika typer av vårdboende eller
annan verksamhet i de kommersiella lokaler
som bolaget äger.
Det finns stor spridning i regionen men även
nationellt hur uthyrningen av särskilda bostäder fungerar. I Stockholms stad har valet gjorts
att merparten av fastigheterna för särskilt
boende där staden är hyresgäst ägs av Micasa
Fastigheter. På det sättet behålls rådigheten
över fastigheterna inom staden. Det upplägget
gör att det framtida utbudet och utvecklingen
av särskilda bostäder i Stockholm påverkas av
hur Micasa Fastigheter i samarbete med stadens övriga aktörer hanterar befintliga fastigheter samt kommande nyproduktion. Det finns
flertalet privata konkurrenter som äger fastigheter i segmentet för vård- och omsorg och
LSS-boende som hyr ut dessa både till privata
vårdgivare och till staden. Micasa Fastigheter
har som huvuduppgift att hyra ut till staden
och när staden inte önskar hyra riktar sig uthyrningarna mot privata aktörer. Det finns stor
efterfrågan på lokaler och bolaget har låga
vakanser.
De senaste åren har det i stadens regi inte
skett någon nyproduktion riktad till äldre.
Stockholms stads äldreboendeplan visar på ett
behov av utbyggnad av 21 stycken vård- och
omsorgsboenden i Micasa Fastigheters regi
fram till år 2040. Äldreboendeplanen utgår från
behovsprognoser, analys av fastigheternas status, stadsdelarnas bedömningar av det framtida behovet samt äldreförvaltningens förslag till
förändringar. Prognoserna för behovet av äldreomsorg baseras på de senaste årens utveckling
av omsorgstagande, demografisk utveckling
samt forskning om äldres hälsoutveckling. I
planen ska Stockholms stad och Micasa Fastigheter stå för 60 procent av utbyggnaden och 40
procent ska nyproduceras i privat regi.

Viktiga händelser under 2018
Micasa Fastigheters verksamhet har fortsatt
anpassats för att tillsammans med ägande och

förvaltning av befintliga fastigheter även innefatta nyproduktion.
Utifrån stadens Äldreboendeplan, som revideras årligen och har en planeringsperiod fram
till 2040, har bolaget påbörjat arbetet med utbyggnad av vård- och omsorgsboenden i enlighet med behovsframskrivning i planen. Utifrån
bolagets uppdrag att skapa fler bostäder med
fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre
togs en plan för utbyggnad av seniorboende
fram 2017. Två av markanvisningarna bolaget
erhållit för vård- och omsorgsboende innehåller även seniorboende. Bolaget har under 2018
ansökt om markanvisning för seniorboende på
ytterligare sju platser.
Micasas fastighetsbestånd nyttjas primärt
för vård- och omsorgsboende, seniorboende och
servicehus. Under året har nya seniorbostäder
tillskapats genom anpassning av befintliga
fastigheter. Fyra fastigheter har sålts under
året. Bolaget säljer de fastigheter som det inte
finns ett behov av, två såldes internt inom
staden och två såldes externt. Försäljningarna
bidrar till att resurserna läggs på de viktigare
fastigheterna samt att vinsten bidrar till en
stärkt ekonomi i bolaget.
Bolaget har ett ramavtal med staden som
styr uthyrningarna gällande intäkter och kostnader. Ramavtalet har stor påverkan på bolagets ekonomi då dessa uthyrningar berör ca
65 procent av bolagets totala area. Under 2018
har arbete pågått för att revidera ramavtalet.
Revideringen är nödvändig då stadens behov
har förändrats samt att avtalet inte är anpassat för nyproduktion. Det reviderade samverkansavtalet kommer börja gälla under 2019.
Bolaget har under året påbörjat arbetet med
en mer intensifierad dialog med stadsdelsförvaltningarna för att diskutera deras behov av
lokaler, både dagsläget och i framtiden. Stort
förberedande arbete har lagts ner på införandet av ett nytt fastighetssystem.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
uppgår till 244 (145) mnkr. Det förbättrade
resultatet förklaras främst av reavinst vid fastighetsförsäljningar. Försäljningarna påverkar
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även resultatet genom lägre avskrivningar och
räntor. Resultatet efter bokslutsdispositioner
och skatt uppgår till 181 (58) mnkr. Reservering av skatt hänförliga till ej avdragsgilla
koncerninterna räntor, för åren 2016, 2017 och
2018, uppgår till 21 mnkr.

Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen för perioden uppgår till
1 107 (1 098) mnkr, varav hyresintäkterna
utgör 1 085 (1 073) mnkr. Ökningen beror på
indexhöjningar på lokalavtalen samt årlig förhandlad höjning avseende bostäderna, vidare
påverkar fler uthyrda lokaler och bostäder
samt inflyttningar efter ombyggnader.
Driftnettot uppgår till 576 (595) mnkr. Driftoch underhållskostnader uppgår till 481 (-448)
mnkr och fastighetsskatt till -9 (-10) mnkr.
Det lägre driftnettot förklaras främst av högre
kostnader för reparation och underhåll. Planerade åtgärder har blivit utförda samtidigt som
det under året har uppstått fler stora vattenskador samt utbrott av skadedjur än förväntat
vilket har hanterats. Under året har hantering
av periodisering på el- och värmekostnaderna
förändrats vilket innebär 11 månaders utfall.
Kommande år blir det 12 månaders utfall.

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (ränteintäkter och övriga finansiella intäkter minus räntekostnader och övriga
finansiella kostnader) uppgår till -62 (-79) mnkr.
Den genomsnittliga räntan var 1,0 (1,2) procent.

Begränsningar avdrag för
koncerninterna räntor
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 tillämpat det nya regelverket från och med år 2014 och för inkomståren
2014–2015 fattat ett slutligt omprövningsbeslut som innebär att en begränsad del av
räntekostnaderna anses vara avdragsgilla.
Stockholms stad och koncernen Stockholms
Stadshus AB har sedan beslutet sökt besked
hur stadens bolag ska förhålla sig till Skat46 Micasa Fastigheter Årskrönika 2018

teverkets tolkningar. Micasa Fastigheter har
yrkat att koncerninterna räntekostnader är
avdragsgilla i lämnade deklarationer som avser inkomståren 2014–2017. Skatteverket har i
december 2018 fattat ett slutligt omprövningsbeslut för inkomståret 2016. Även detta beslut
innebär att en begränsad del av räntekostnaderna anses vara avdragsgilla. Micasa Fastigheter har sedan tidigare reserverat kostnader
för 2014–2017 för utökade skattekostnader till
följd av Skatteverkets beslut. Även för bokslutet 2018 har Micasa Fastigheter reserverat
kostnader genom en bedömning av hur den
princip som Skatteverket använt påverkar
inkomståret 2018.
Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut
för inkomståren 2014–2015 vill Micasa Fastigheter få en rättslig prövning av dessa och besluten har därför överklagats. Då förvaltningsrättens dom under sommaren 2018 var i linje
med Skatteverkets beslut har bolaget överklagat besluten och förvaltningsrättens dom
till Kammarrätten.

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 170 (255) mnkr.
Pågående ej avslutade projekt uppgår till
171 (156) mnkr. Under året avslutade projekt
uppgår till 156 (376) mnkr. Resterande investeringar avser inventarier.

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 78 procent av
obeskattade reserver, var den sista december
795 (617) mnkr. I förhållande till den totala
balansomslutningen ger det en soliditet på
11,4 (8,6) procent. Fastighetsbeståndets värde
har per årsskiftet värderats till 15 885 (15 466)
mnkr. Med beaktande av fastigheternas övervärden minus uppskjuten skatt, blir den justerade soliditeten 55,9 (52,0) procent. Vid utgången av året var låneskulden 5 745 (6 145)
mnkr. Skulden finansieras via Stockholms
stads finansavdelning. Belåningsgraden i förhållande till bokförda värden på fastigheterna
var vid årets utgång 86 (88) procent. I förhållande till marknadsvärdet på fastigheterna var
belåningsgraden 36 (40) procent.

Flerårsöversikt
2018

2017

2016

2015

2014

1 107

1 098

1 080

1 036

1 012

Justerat driftnetto, mnkr

576

595

549

546

478

Resultat efter finansnetto, mnkr

244

145

116

85

298

90

-7

2

-17

204

15 885

15 466

14 765

13 629

13 079

Bokfört värde fastigheter, mnkr

6 708

6 950

6 902

6 971

6 962

Avkastning på totalt kapital, %

4,3

3,1

2,9

3,0

6,6

27,7

20,4

19,4

20,8

46,6

3,6

3,8

3,7

4,1

4,1

Soliditet, %

11,4

8,6

7,1

6,3

5,9

Justerad soliditet, %

55,9

52,0

48,8

44,0

42,6

Nettoomsättning, mnkr

Realisationsvinster/förluster, mnkr
Marknadsvärde fastigheter, mnkr

Rörelseresultat i % av omsättning
Direktavkastning, %

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)
Justerad soliditet: Justerat eget kapital + övervärden fastigheter i % av balansomslutning efter skatt.

Påverkansfaktorer
Det är fortsatt stor efterfrågan på seniorbostäder 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, vilket möjliggör uthyrning för nyanlända. Behovsprognoserna visar på att från 2029 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
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 60 mnkr. All finansiering sker via
Stockholms stad.
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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.

Investeringsrisker
Investeringsverksamheten på bolaget är en
viktig del i att behålla fastigheterna i bra skick
genom underhåll och vidareutveckling av dessa.
Nyproduktion är också en viktig del där de
framtida ambitionerna numera är högt ställda.
Då byggbranschen generellt sett är mycket
expansiv just nu finns det stor konkurrens på
marknaden. Vid upphandlingar kan det därmed vara svårt att få in många anbud vilket
kan resultera i högre byggpriser. De större
projekten påverkar bolagets totala investeringsvolym mycket. Blir det förändrade förutsättningar i projekten påverkar det investeringsvolymen och blir det förändrade tidplaner
kan det innebära att investeringarna skjuts.

Utsikter 2019
Under 2019 fortsätter bolaget att etablera
arbetsformer och rekrytera medarbetare för
nyproduktion av äldreboenden i enlighet med
stadens kommande behov. Vägledande för
Micasa Fastigheter är att i dialog med stadsdelarna och stadens övriga organisationer, skapa

framtidens bostäder som fungerar för jämlik
gemenskap, tillgänglighet och trygghet samtidigt som de är miljövänliga och ger rimliga
kostnader både för hyresgäster och för bolaget.
Utifrån äldreboendeplanen planerar bolaget
för nybyggnader av vård- och omsorgsboenden
som beslutats med staden som huvudman, totalt
21 stycken fram till 2040. Bolaget kommer
under 2019 arbeta med sex detaljplaner för nya
vård- och omsorgsboenden utifrån det framtagna ramprogrammet. För det första boendet i
Rinkeby bedöms detaljplanen kunna vinna laga
kraft under sommaren 2019 varefter arbetet
med att handla upp en entreprenör påbörjas.
Bolaget kommer även att arbeta med att
tillskapa fler seniorboenden och boenden för
personer med funktionsnedsättning. Bolaget
kommer under året förbereda införandet av ett
nytt fastighetssystem.
Under 2019 förväntas beslut avseende ett
samverkansavtal vilket reglerar hyresförhållande mellan Micasa Fastigheter och Stockholms stad. Förslaget till samverkansavtalet är
anpassat för att kunna hantera den nyproduktion som är beslutad.
Bolaget kommer under 2019 att fortsätta arbetet med fördjupade dialoger med stadsdelsnämnderna kring deras förhyrningar i bolagets
fastigheter i syfte att skapa effektivare lokalanvändning med kommunkoncernnyttan i
fokus.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans
förfogande står

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanserade vinstmedel

467 110 842

Utdelning till aktieägarna

Årets resultat

180 831 659

I ny räkning balanseras

647 942 501

Styrelsens förslag till utdelning
samt yttrande enligt 18 kap. 4 §
Aktiebolagslagen
Med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets art, omfattning och risker ställer på stor48 Micasa Fastigheter Årskrönika 2018

40 000 000
607 942 501
647 942 501

leken av det egna kapitalet och med hänsyn
till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt anser styrelsen att förslaget
till årets utdelning är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3§ aktiebolagslagen.

Finansiella rapporter:

Resultaträkning
Belopp, tkr 1/1–31/12

Not

2018

2017

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

5, 6
6

1 085 375
21 169

1 072 980
25 040

1 106 544

1 098 020

-408 275
-72 582
-40 577
-9 256
–
575 854
-325 294

-396 497
-51 072
-42 568
-9 618
-3 642
594 623
-329 568

-855 984

-832 965

250 560

265 055

11
12
13

-35 035
90 402
–

-34 411
-6 844
125

14, 15

305 927

223 925

16
17

64
-62 080

58
-78 718

243 911

145 265

–
4 017

-55 300
-3 985

247 928

85 980

18

-67 096

-28 194

1, 2, 3, 4

180 832

57 786

Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Drift
Underhåll
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt
Övriga rörelsekostnader
Driftnetto
Av- och nedskrivningar

7
8
9
10

Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat
Centrala administrations- och försäljningskostnader
Försäljning, utrangering fastigheter och inventarier
Övriga intäkter
Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Förändring periodiseringsfond
Överavskrivning
Resultat före skatt
Skatter
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader

19
20
21

6 707 966
6 589
170 588

6 950 210
18 798
156 112

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

22
23

64 998
242

63 019
334

6 950 383

7 188 473

2 637
791

309
3 156

2 272

2 282

5 700

5 747

6 956 083

7 194 220

Tillgångar, tkr

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

24

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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1, 2, 3

2018-12-31

2017-12-31

15 000

15 000

14 900

14 900

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

437 211

379 425

Årets resultat

180 832

57 786

Eget kapital och skulder, tkr

Not

Bundet eget kapital
Aktiekapital
150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie
Reservfond

Summa eget kapital

25

647 943

467 111

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Överavskrivning

26

187 800
341

187 800
4 357

188 141

192 157

3 103

2 850

3 103

2 850

753

–

753

0

5 744 617
108 548
176 499
41 022
11 605
33 852
6 116 143

6 144 608
92 963
195 894
24 519
14 929
59 189
6 532 102

6 956 083

7 194 220

Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Pensionsskuld VD

27

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Finansiell leasing

28

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningsskuld koncernkonto
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA TILLGÅNGAR

29

1, 2, 3
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Kassaflödesanalys

Not

2018

2017

16, 17

243 911
253
171

145 265
238
341

10
12
12

325 294
-90 402

329 568
-3 156
10 000

Betald inkomstskatt

-52 572

-54 070

Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring av rörelsekapital

426 655

428 186

47
-432 633

483
-179 516

-5 931

249 153

-469
-178 769
178 160

-210
-256 397
6 070

-1 294

–

8 462

946

6 090

-249 591

Amortering finansiell leasing

23
28

92
-81

438
–

Kortfristig del av långfristig skuld

28

-170

–

-159

438

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0
0

0
0

Belopp, tkr
LÖPANDE VERKSAMHET
Resultat efter finansiella poster
Avsättningar
Förändring semesterlöneskuld
Avskrivningar anläggningstillgångar
Reavinst försäljning anläggningstillgångar
Utrangering anläggningstillgångar

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i maskiner och inventarier
Investering i pågående nyanläggningar
Erhållen likvid vid försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Försäljningskostnader
Kostnadsförda investeringar

20
21
12

21

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Rapport över förändring
av eget kapital
Belopp, tkr

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Summa

Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat

15 000

14 900

379 425

409 325

57 786

57 786

Utgående balans per 31 december 2017

15 000

14 900

437 211

467 111

Ingående balans per 1 januari 2018
Årets resultat

15 000

14 900

437 211
180 832

467 111
180 832

Utgående balans per 31 december 2018

15 000

14 900

618 043

647 943
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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”). El- och värmekostnader periodiseras inte utan tas i den period
fakturan inkommer. Kostnaden mellan december och januari skiljer sig inte väsentligt.
Intäkter
Micasa Fastigheters intäkter består i huvudsak av hyresintäkter.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Förskottsbetalade hyresintäkter
redovisas som förutbetald intäkt. Ersättningar
i samband med uppsägning av hyresavtal i
förtid intäktsförs direkt om inga förpliktelser
kvarstår gentemot hyresgästen.
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Leasingavtal
Micasa Fastigheter har följande typer av
leasingavtal;
Avtal gällande bilar redovisas som finansiella leasingavtal vilket innebär att de kapitaliseras.
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.
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
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 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.
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.
Riksdagen har beslutat om nya skatteregler
för företag som bland annat innebär att bolagsskatten sänks och att ränteavdragen begränsas.
Reglerna börjar gälla från och med den 1 januari 2019 men får påverkan på periodens resultat då uppskjutna skattefordringar räknas om
till den nya lägre skattesatsen 20,6 procent.
Skattesatsen sänks i två steg, till 21,4 procent
år 2019 och 20,6 procent år 2021. Micasa
Fastigheter har valt att beräkna uppskjutna
skattefordringar till den lägre skattesatsen då
skattefordringarna inte förväntas återföras i
någon väsentlig omfattning under åren 2019
och 2020. Omräkning av skattesatsen för ingående uppskjuten skattefordran får en negativ
engångspåverkan på resultatet med 4 mnkr.
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
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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:

Byggnader (antal år)
Bostads- och
kontorsfastigheter
		

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

Markanläggning:
Stomme:
Tak:
Fasad:
Fönster:
Badrum:
Lägenhet:
Övrigt:
Rör:
Vent inkl styr:
El:
Hiss:
Hg-anpassn. lokal:

20
50
30
30
20
15
20
10
20
20
20
15

20
100
40
40/60 (60 år stenfasad)
50
40
25
25
50
30
50
40
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.
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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. 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
Micasa Fastigheter har, genom det externa
värderingsinstitutet NAI Svefa, låtit externvärdera hela fastighetsbeståndet med årsskiftet 2018/2019 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 2,8 (2,9) och
8,0 (6,5) procent. Det totala värdet bedömdes
uppgå till 15 885 (15 466) mnkr.
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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 avkastningen på relaterade tillgångar
kommer att avvika från förväntningarna.

NOT 6		
Nettoomsättning
2018
Hyresintäkter
Bostäder

530 523

549 286

Lokaler

577 474

549 747

1 598

1 745

1 109 595

1 100 778

Bostäder

-11 509

-10 685

Lokaler

-12 711

-17 113

-24 220

-27 798

1 085 375

1 072 980

Bilplatser m m

NOT 5		

Avgår outhyrt inklusive
ytor under ombyggnad

Leasing hyresavtal
2018

2017

Framtida minimileaseavgifter som kommer att
erhållas avseende icke
uppsägningsbara
leasingavtal
Förfaller till betalning
inom ett år, varav bostäder 35 533 (35 032)

2017

Summa hyresintäkter
Övrigt
956 655

944 164

Förfaller senare än ett
men inom fem år

3 101 535

2 990 362

Förfaller till betalning
senare än fem år

5 934 984

6 292 819

Summa leasing

9 993 174

10 227 345

Under perioden erhållna
variabla leasingavgifter

1 085 375

1 072 980

Siffrorna är i 2018 års nivå. Cirka 62 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. 		

21 026

21 931

Förvaltningsuppdrag

143

3 109

Summa övriga
förvaltningsintäkter

21 169

25 040

1 106 544

1 098 020

2018

2017

Fastighetsskötsel

-94 777

-92 353

Reparationer

-79 431

-56 102

- Vatten

-12 906

-12 397

- El/Gas

-35 443

-41 272

- Sophantering

-18 282

-18 399

- Uppvärmning

-64 544

-69 645

Lokala administrationskostnader

-74 450

-69 864

Övriga driftkostnader

-28 442

-36 465

-408 275

-396 497

Nettoomsättning

NOT 7		
Drift

Taxebundna kostnader

Summa drift

Kostnader för el- och värme avser 11 månader.
Se redovisningsprinciper. 		
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NOT 8		

NOT 10		

Avtalade framtida tomträttsavgälder
2018

2017

Förfaller till betalning
inom ett år

34 935

41 205

Förfaller senare än ett
men inom fem år

117 164

135 618

Förfaller till betalning
senare än fem år

52 242

72 513

Summa tomträttsavgälder

204 341

249 336

Tomrättsavgäld för 2018 var 40 577 (42 568).
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 2018 års utgång hade Micasa
Fastigheter 93 (95) fastigheter upplåtna med
tomträtt. En stor andel av befintliga tomträttsavtal förfaller 2024

NOT 9		
Övriga rörelsekostnader
Förvaltningsuppdrag

2018

2017

–

-3 642

Av- och nedskrivningar
anläggningstillgångar
2018

2017

Byggnader

-311 612

-315 271

Inventarier

-13 601

-14 297

-81

–

-325 294

-329 568

-324 494

-328 827

Centrala administrationskostnader

-256

-245

Lokala administrationskostnader

-544

-496

Summa avskrivningar
enligt plan per funktion

-325 294

-329 568

Summa av- och
nedskrivningar,
reverseringar per
funktion

-325 294

-329 568

Avskrivningar enligt
plan per tillgång

Leasing fordon
Summa avskrivningar
enligt plan per tillgång
Avskrivningar enligt plan
per funktion
Fastighetskostnader

NOT 11		
Centrala administrationsoch försäljningskostnader
Personalkostnader
Övrigt
Summa centrala
administrationskostnader

2018

2017

-27 171

-25 946

-7 864

-8 465

-35 035

-34 411
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NOT 12		

NOT 14:3		

Försäljning, utrangering av
byggnader, mark

Löner fördelade mellan ledning
och övriga anställda
2018

2017

178 062

5 595

-1 295

–

Bokfört värde

-86 463

-2 598

Utrangeringar

–

-10 000

90 304

-7 003

Försäljningspris
Försäljningskostnader

Summa försäljning
och utrangeringar
fastigheter och mark

Försäljning, utrangering inventarier
2018

2017

98

475

–

-316

98

159

2018

2017

–

125

2018

2017

Antal anställda

94

85

- varav män

44

37

Försäljningspris
Bokfört värde
Summa försäljning,
utrangering inventarier

NOT 13		
Övriga intäkter
Investeringsmoms

NOT 14:1		
Antal anställda

NOT 14:2		
Löner och sociala kostnader anställda
2018

2017

Löner och andra
ersättningar

-50 725

-44 665

Sociala kostnader

-32 203

-30 676

-12 706

-16 328

- varav pensionskostnader
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2018

2017

Styrelse och VD

-1 636

-1 521

Övriga anställda

-49 089

-43 144

Styrelse
Då styrelsens ordförande var borgarråd utgick
ingen personlig ersättning. Arvode för utfört
arbete fakturerades från Stockholms stad och
uppgick till 0 (85) tkr. Till övriga styrelseledamöter utgick ett arvode om 248 (276) tkr.
Verkställande direktör
Till VD har under året utgått lön med 1 636
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 1 907 tkr. Pension utgår enligt KAP-KL kompletterad med avgiftsbaserad
chefspension vilken redovisas i balansräkningen under avsättning. 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.

NOT 14:4		

NOT 15		

Könsfördelning inom företagsledning
och styrelse

Uppgift om inköp och försäljning
inom samma koncern

2018-12-31 2017-12-31
Andel
kvinnor

Andel
kvinnor

Styrelse ordinarie
ledamöter

43%

43%

Styrelsesuppelanter

40%

40%

Övriga ledande
befattningshavare

50%

57%

NOT 14:5		
Ersättning till revisorer

2018

2017

Inköp koncern
Stadshus AB

-41 799

-40 476

Inköp Stockholms stad

-44 344

-45 731

Summa inköp

-86 143

-86 207

13 754

9 768

Försäljning Stockholms
stad

706 809

697 775

Summa försäljning

720 563

707 543

Försäljning koncern
Stadshus AB

Försäljning fastigheter
2018

2017

Arvode för revision E&Y

-306

-128

Revision Miljö- o energiledningssystem, RISE
Research Institutes of
Sweden AB

-68

-50

Förtroendevalda revisorer

-19

-18

Skatterådgivning

-10

-18

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.

Under våren såldes tomträtten Bottenstocken
13 till AB Stockholmshem till skattemässigt
restvärde på 32 556 tkr. Under hösten såldes
tomträtten Vilohemmet 1 till SISAB till skattemässigt restvärde på 3 706 tkr.

NOT 16		
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
2018

2017

Ränteintäkter övriga

64

58

Summa ränteintäkter
och liknande resultatposter

64

58

2018

2017

Räntekostnader

-62 080

-78 718

Summa räntekostnader
och liknande resultatposter

-62 080

-78 718

NOT 17		
Räntekostnader och liknande
resultatposter
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NOT 18		

NOT 19		

Skatter
Aktuell skatt

Förvaltningsfastigheter
2018

2017

-61 759

-36 522

Justering hänförliga till
tidigare år

-29

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Överfört från produktion

-5 037

-6 554

Försäljningar och
utrangeringar

1 979

18 044

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

Summa skatter

-67 096

-28 194

Resultat före skatt

247 928

85 980

Skatt enligt gällande
skattesats

-54 544

-18 916

-84

-118

-149

-75

9 213

14

-16 195

-17 427

5 989

18 044

-2 250

Skatt ränteavdrag
innevarande år
Uppskjuten skatt

Skatteeffekt av icke
avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av schablonintäkt periodiseringsfond
Skattemässig effekt av
försäljning fastigheter
Skatteeffekt avskrivning
anläggningstillgångar
Uppskjuten skatt på
temporära skillnader

2017

9 044 874

8 683 598

Byggnader

-3 162

Skatt ränteavdrag
tidigare år

2018

155 831

376 020

-177 539

-14 744

9 023 166

9 044 874

-2 454 908

-2 141 783

-311 612

-315 271

91 076

2 146

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-2 675 444

-2 454 908

Utgående bokfört värde
byggnader

6 347 722

6 589 966

Taxeringsvärde
byggnader

1 832 269

1 896 126

360 244

360 244

–

–

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

Mark

Effekt av förändring i
skattesats på temporära
skillnader

-4 010

Skatt ränteavdrag
tidigare år

-5 037

-3 162

Försäljningar och
utrangeringar

Skatt ränteavdrag
innevarande år

-2 250

-6 554

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

360 244

360 244

-29

–

Utgående bokfört värde
mark

360 244

360 244

-67 096

-28 194

1 189 383

1 216 021

646 392

645 197

21%

34%

Utgående bokfört värde
byggnader och mark

6 707 966

6 950 210

Skattemässigt restvärde
byggnader och mark

7 023 489

7 236 659

15 885 300

15 465 800

Aktuell skatt tidigare
perioder
Summa skatt
Effektiv skattesats

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde

Taxeringsvärde mark
- varav tomträttsmark

Verkligt värde
byggnader och mark,
se not 4
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NOT 20		

NOT 21		

Inventarier

Pågående ny- och ombyggnader
2018

2017

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde

54 302

61 260

Nyanskaffningar under
året

559

210

varav finansiell leasing av
fordon

914

-

Försäljningar och
utrangeringar

-1 224

-7 168

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

54 551

54 302

Ingående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

-39 649

-32 204

Årets avskrivning enligt
plan

-13 601

-14 297

-81

–

1 224

6 852

-52 107

-39 649

varav finansiell leasing av
fordon
Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

2018

2017

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

156 112

276 681

Periodens inköp

178 769

256 397

-8 462

-946

Överfört till färdigställda
fastigheter

-155 831

-376 020

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

170 588

156 112

Utgående bokfört värde

170 588

156 112

Kostnadsförda
investeringar

NOT 22		
Uppskjuten skattefordran
Fastigheter

2018

2017

64 998

63 019

NOT 23		
Andra långfristiga fordringar

Konst
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde

4 145

4 145

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

4 145

4 145

Utgående bokfört värde

6 589

18 798

2018

2017

40

40

Fordran Husbyggnadsvaror HBV förening

202

294

Utgående bokfört värde

242

334

2018

2017

Förutbetalda
leverantörsfakturor

2 272

2 282

Summa förutbetalda
kostnader och
upplupna intäkter

2 272

2 282

Andel Husbyggnadsvaror
HBV förening
(702000-9226)

NOT 24		
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
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NOT 25		

NOT 28		

Förslag till vinstdisposition

Långfristiga skulder
2018

2017

Balanserade vinstmedel

467 111

409 325

Årets resultat

180 832

57 786

Föreslagen utdelning

-40 000

–

I ny räkning balanseras

607 943

467 111

2018

2017

–

–

1 004

–

-81

–

-170

–

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

753

–

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Tillkommande skulder
finansiell leasing fordon
Amortering
Kortfristig del av
långfristig skuld

NOT 26		
Periodiseringsfonder
2018

2017

Periodiseringsfond tax
2015

50 800

50 800

Förfaller till betalning
inom ett år

170

–

Periodiseringsfond tax
2016

33 700

33 700

Förfaller till betalning
inom 2–5 år

753

–

Periodiseringsfond tax
2017

48 000

48 000

Periodiseringsfond tax
2018

55 300

55 300

187 800

187 800

2018

2017

Förskottsbetalda hyror

7 370

21 959

Personalrelaterade
kostnader

8 084

7 826

Övriga upplupna
kostnader

18 398

29 404

Summa upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter

33 852

59 189

Summa periodiseringsfonder

NOT 27		
Pensionsskuld VD
2018

2017

3 103

2 850

Avsättning inklusive indexuppräkning år 2018
uppgår till 253.
Pensionsskulden är avgiftsbaserad. Se även
not 14:3.
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NOT 29		
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

NOT 30		
Eventualförpliktelser och
ställda säkerheter
Borgensåtagande till
Fastigo (Arbetsgivarorganisation)
Ställda säkerheter
Summa eventualförpliktelser och
ställda säkerheter

2018

2017

858

789

–

–

858

789

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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