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2017
595

Året i korthet

mnkr

Driftnetto Driftnettot ökade
till 595 miljoner kronor (549).

1 073
mnkr

Hyresintäkter Hyresintäkterna ökade
till 1 073 miljoner kronor (1 053).

58
mnkr

Resultat Resultatet efter
bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till 58 miljoner
kronor (11).

255

mnkr

Investeringar Årets investeringar uppgår till 255 miljoner
kronor (228).

Micasa Fastigheter vann
Stockholmsmästerskapen
2017 i kategorin kommunala
bostadsbolag för flest antal
hämtningsställen för matavfall.
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Micasa Fastigheters ledningssystem är certifierat enligt standarderna för miljöoch energiledning. Under 2017 har Micasa Fastigheter anpassat systemet till
den nya miljöledningsstandarden och förnya båda sina certifikat.

15466 89
mnkr

Marknadsvärde Fastigheternas totala värde bedöms uppgå till 15 466 miljoner kronor (14 765).
Bokfört värde är 6 950 miljoner kronor (6 902).

procent

Anträffbarheten på
telefon till kundtjänst
var i snitt 89 procent.

1 064 589
kvm

Bruttoarea Micasa Fastigheter äger totalt 1 064 589 kvadratmeter BTA (bruttoarea).
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VD har ordet
Micasa Fastigheters huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla välskötta, trygga och tillgängliga bostäder med rimliga
hyror till stadens äldre, personer med funktionsnedsättning
samt till av staden prioriterade grupper med svag ställning
på bostadsmarknaden.
Micasa Fastigheter äger och förvaltar 120 fastigheter. Målet är att vara ett effektivt fastighetsbolag och samtidigt leverera ett attraktivt boende
till rimlig kostnad till kunder och hyresgäster.
Micasa Fastigheter fokuserar på kundnytta och
nöjdhet där delaktighet är ett viktigt ledord med
utgångspunkt från medarbetarnas kompetens.
Under året har Micasa Fastigheter förstärkt
byggprojektavdelningen med kompetens inom
områdena tidiga skeden och nyproduktion för
att möta bolagets kommande nyproduktion av
såväl seniorbostäder som vård- och omsorgsboenden. De fem nybyggnadsprojekt som under
året påbörjats utgår från det funktions- och
ramprogram som tagits fram i samarbete med
stadsdelar, äldreförvaltningen, pensionärsorganisationer och KI. En av utgångspunkterna
är att skapa delaktighet och social interaktion
genom lokalernas utformning. Under året har
bolaget även tagit fram en plan för utbyggnad
av seniorbostäder.
Totalt pågick under året i Micasa Fastigheters regi cirka 100 byggprojekt av olika storleksgrad i olika grader av färdigställande. Micasa
Fastigheters ambition är att vara lyhörd för
stadens verksamheters behov och att anpassa,
förändra och förbättra fastigheterna i enlighet
med behovsbilden. Bolaget deltar i samarbetet
med att skapa förutsättningar för nya kundgrupper och med att utveckla fastighetsbeståndet så att befintliga verksamheter fungerar
ändamålsenligt.

Micasa Fastigheter har fortsatt arbeta med
att bistå socialförvaltningen och SHIS Bostäder
med att ställa i ordning lokaler och bostäder för
nyanlända. Totalt har 1 008 bostäder och lokaler
hyrts ut till SHIS och socialförvaltningen för
nyanlända.
Under året har de icke biståndsbedömda
boendeformerna trygghets- och seniorbostäder
samlats under begreppet seniorbostäder för att
öka tydligheten. I och med detta har åldersgränsen för alla av bolagets icke biståndsbedömda bostäder blivit 65 år och äldre.
Bolaget har under året iordningställt sju
lokaler för aktivitetscenter i bolagets seniorbostäder. Aktivitetscenter, som drivs av stadsdelsförvaltningarna, är till för att skapa trygghet för de boende och vara en gemensam mötesplats för äldre i närområdet. I och med skapandet av aktivitetscentren avslutas arbetet med
Micasavärdar.
Bolaget har fortsatt arbetet med att stärka
dialogen med våra kunder. Bolaget har träffat
nyckelpersoner från stadsdelsförvaltningar och
verksamheterna minst två gånger per år för att
diskutera deras behov, framtida åtgärder och
underhåll. I fastigheterna genomförs så kallade
husmöten där Micasa Fastigheter får möjlighet
att ta tillvara verksamheternas synpunkter och
gemensamt planera på lokal nivå. Utöver det
har även hyresgäster givits möjlighet att tycka
till kring vissa projekt som exempelvis utemiljön
vid Sjuksköterskan 6.
Micasa Fastigheter Årsredovisning 2017 7

Micasa Fastigheter genomför årligen en hyres- byggnad. Certifieringen av fastigheten Filen 4
gästundersökning som riktar sig till bolagets
kommer att behandlas under 2018.
direkthyresgäster. Glädjande för i år är att fler
Arbetet med att öka andelen insamlat matär nöjda med den service de får och fler är nöjda
avfall fortsatte under 2017. Bolaget mottog unmed produkten. Bolaget har blivit nominerat till der året Stockholm Vatten och Avfalls pris som
enkätföretaget AktivBos pris Kundkristallen.
Stockholms bästa kommunala fastighetsbolag
Micasa Fastigheter var ett av de tre företag
gällande procentuellt flest insamlingsställen för
som hade högst produktindex bland alla fastigmatavfall.
hetsbolag som mättes med AktivBo under 2017.
Micasa Fastigheter har 2017 haft ett ökat
Utemiljöerna kring bolagets fastigheter får ett
fokus kring hållbarhetsfrågor. Bolaget genomför
fortsatt mycket högt betyg i enkäten och tillhör
en hållbarhetsredovisning för första gången för
de 25 procent bästa fastighetsbolag som mäter
att beskriva hur bolaget har arbetat med hållmed AktivBo.
barhetsfrågor. Bolaget
Micasa Fastighehar tagit fram en ny miljöter ska ha vackra och
policy och startat arbetet
”Micasa
Fastigheter
har
tillgängliga gårdar som
med en intern hållbarhetsinbjuder till stimugrupp för att driva hållbar2017 haft ett ökat fokus
lerande utevistelser
hetsarbetet framåt.
kring hållbarhetsfrågor.”
i närmiljön och där
Under hösten anordbelysning och val av
nades en konferens för
växter bidrar till att
bolagets medarbetare med
skapa trygghet och gemenskap. Under året har
hållbarhet som tema, där medarbetarna fick
bolaget särskilt arbetat med att göra utemiljön
lära sig mer om hållbarhet och fick komma med
tillgänglig, trygg och välkomnande i fastigheten
förslag på hur bolagets hållbarhetsarbete kan
Tunet 1. Arbetet genomfördes i tre etapper och
stärkas ytterligare. Bolaget har även certifierats
omfattar bland annat tydligare gångstråk, proenligt ny standard för miljöledning (ISO 14 001)
menadslinga, förnyade planteringsytor, nya träd och omcertifierats enligt standard för energiledoch buskar, fler sittplatser och pergola. Den sista ning (ISO 50 001).
etappen påbörjades under hösten och beräknas
Ett antal interna och externa kontroller av
vara färdig till våren 2018. I sista etappen byggs bolagets verksamhet har genomförts med
en boulebana med möjlighet till gemensam akti- mycket gott resultat.
vitet i norra delen av trädgården.
Jag vill rikta ett stort tack till styrelsen som
Bolaget har även arbetat med att färdigställa
med intresse och engagemang kontinuerligt sätutemiljöprojektet vid fastigheten Lektionen 6.
ter sig in i Micasa Fastigheters verksamhet och
Detta har inneburit bland annat nya plattor
tillsammans med bolaget medarbetare skapar
runt entréerna, plantering av växter och nya
förutsättningar för arbetet med ett hållbart,
möbler som pryder mötesplatserna.
jämlikt och ansvarstagande fastighetsbolag.
Tillgänglighet är mycket viktig för Micasa FastigSlutligen ett varmt tack till alla Micasa Fastigheter utifrån bolagets hyresgäster och behov. Un- heters medarbetare som med engagemang tillder 2017 har de mindre fastigheterna besiktats
sammans med gedigen yrkesmässig kompetens
och information om fastigheternas tillgänglighet
möjliggjort drift och utveckling av bostäder för
har uppdaterats på micasa.se. Informationen pre- Stockholms äldre, personer med funktionsnedsenteras under olika rubriker – nedsatt rörelsesättning samt till av staden prioriterade grupper
förmåga, nedsatt syn och nedsatt hörsel.
med svag ställning på bostadsmarknaden.
Under året har bolaget arbetat för att Filen 4
ska bli miljöcertifierat. Målsättningen har varit
Maria Mannerholm, VD
att erhålla certifieringsnivå silver enligt MiljöMicasa Fastigheter
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Verksamhetsberättelse
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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 så finns en framtagen
värdegrund. Micasa Fastigheters värdegrund
bygger på engagemang, nytänkande, omtanke
och kunskap (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 som 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 för
Stockholms stad. Kommunfullmäktige fattar

även beslut om gemensamma indikatorer utifrån verksamhetsmålen som ska följas upp av
bolaget.
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 och två lekmannarevisorer. Styrelsen
sammanträder sex gånger per år.
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Ägardirektiv

Ett klimatsmart Stockholm

Ägardirektiv för 2017–2019

Bolaget ska:

Ett Stockholm som håller samman

• arbeta aktivt med energieffektivisering och
förnyelsebar energi
• aktivt bidra till att nå stadens mål om
70 procent matavfallsinsamling till år 2020

Bolaget ska:
• ansvara för att tillhandahålla välskötta,
trygga och tillgängliga bostäder med rimliga
hyror till stadens äldre och personer med
funktionsnedsättning, samt till av staden
prioriterade grupper med svag ställning på
bostadsmarknaden
• aktivt bidra till att uppfylla stadens bostadslöfte för personer över 85 år
• 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 verka för att pressa hyreskostnaderna
och vara återhållsam med standardhöjningar
i samband med upprustning
• 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 pensionärsoch anhörigorganisationer
• delta i den regionala och den samlade
planeringen för olika boenden inom bolagets
målgrupp
• delta i kontinuerlig samverkan med berörda
nämnder för att på kort och lång sikt säkerställa behovet av äldreboendeplatser. Detta
för att säkerställa och tydliggöra stadens
äldreboendeplanering
• aktivt bidra och samverka i stadens arbete
med att skapa fler boenden för prioriterade
grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera
• delta i stadens arbete med att göra en översyn
av organisationen för att ytterligare stärka
och snabba på utbyggnaden av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning.
• prioritera brandpreventivt arbete
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Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
Bolaget ska:
• medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva
lokallösningar
• följa upp av kommunfullmäktige beslutade
indikatorer
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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 2017 genomfördes många ombyggnadsoch markprojekt samtidigt som bolaget fortsatte
planeringen för ett antal nya vård- och omsorgsboenden i enlighet med Äldreboendeplanen. En
plan för utbyggnad av seniorbostäder togs fram
under 2017.

Beskrivning av färdigställda projekt
Köpenhamn 1
Under hösten slutfördes ombyggnaden av Kista
vård- och omsorgsboende. Totalt har badrummen i 93 lägenheter byggts om så att de uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Hyresgästerna
kommer vara helt återflyttade till sina lägenheter i början av 2018.

Blackebergs gård 2
Under året slutfördes en tillbyggnad till Mälarbackens vård- och omsorgsboende. Tillbyggnaden innehåller ett nytt tillagningskök med kapacitet för 1 000 portioner per dag.

Bygeln 5
Ett energisparprojekt som startades upp i fastigheten Bygeln 5 under 2016 har slutförts under
året.
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Gamlebo 8
Plåtarbeten kring fönster fick ett felaktigt utförande vid en ombyggnad av fastigheten för
drygt tio år sedan. För att åtgärda detta har
fönster, plåtbeklädnader och fasadskivor bytts
ut i delar av fastigheten i ett projekt som slutförts under 2017.

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 i vård- och omsorgsboende.
Genomförandebeslut fattades under hösten
2017 och därefter har en upphandling av entreprenör påbörjats. Micasa Fastigheter prövar i
ett separat projekt möjligheten att inrätta ett
seniorboende i hus B.

Väderkvarnen 20
I fastigheten pågår en ombyggnad för att kunna
ställa om tre våningsplan till seniorbostäder.
Inflyttning kommer att ske under våren 2018.

Kastanjen 7
Två av fastighetens huskroppar ska under 2018
ställas om till seniorbostäder. Ombyggnaden
kommer ge ett tillskott på 82 seniorlägenheter.

Skolörten 2
Stadsdelsförvaltningen har sagt upp hyresavtalet för fyra mindre byggnader i fastigheten
som varit en del av servicehuset. Micasa Fastigheter kommer ställa om byggnaderna till seniorbostäder och samtidigt genomföra ett större
underhåll av byggnaderna.

Drevkarlen 9
Stadsdelsförvaltningen har sagt upp hyresavtalet för fastigheten. Verksamheten, Dianagårdens vård- och omsorgsboende, kommer att
läggas ner. Micasa Fastigheter kommer ställa
om fastigheten till ett seniorboende och samtidigt genomföra ett större underhåll av fastigheten.

Nyproduktion
Vård- och omsorgsboende
Utifrån stadens Äldreboendeplan har Micasa
Fastigheter påbörjat planeringen för en större
utbyggnad av vård- och omsorgsboenden i enlighet med behovsframskrivning i planen. I den
revidering av planen som genomförts 2017 redovisas ett behov av en utbyggnad med 22 vårdoch omsorgsboenden fram till 2040 där varje
boende omfattar mellan 54 och 90 lägenheter.
Fem boenden ska enligt planen vara färdigställda till 2024.
Micasa Fastigheter har under 2017 slutfört
ett arbete med att ta fram ett ramprogram för
nybyggda vård- och omsorgsboenden tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och äldreförvaltningen. I arbetet har även forskning och
olika intresseorganisationer engagerats.

Rinkeby
Detaljplanearbetet för ett nytt vård- och omsorgsboende i Rinkeby med 90 platser har
fortsatt under året. Detaljplanen är på samråd
december 2017/januari 2018. Tidplanen visar på

en möjlig inflyttning i det nya boendet i slutet
av 2020.

Bergholmsbackarna
Micasa Fastigheter erhöll i december 2016 en
markanvisning för ett nytt vård- och omsorgsboende i Bagarmossen. Bolaget har påbörjat
arbetet kring utformningen av boendet tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Detaljplanearbetet har påbörjats under hösten 2017.

Ånn 7
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.

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 2018.

LSS
Micasa Fastigheter har på beställning av
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning uppfört
ett nytt fristående LSS-boende på fastigheten
Strandviolen 6. Boendet kommer stå klart i
februari 2018.
Micasa Fastigheter erhöll i september 2017
en markanvisning i Stureby för att åt EnskedeÅrsta-Vantörs stadsdelsförvaltning uppföra ett
LSS-boende.

Utemiljö
Utemiljöprogram implementerat
Micasa Fastigheter ska ha vackra och tillgängliga gårdar som ska inbjuda till utevistelse och
där belysning och val av växter bidrar till att
skapa en trygg närmiljö.
Utemiljöprogrammet syftar till att tydliggöra
vad bolaget behöver göra för att nå det övergripande utemiljömålet samt hur bolaget ska
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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 trygghetsboende.
En viktig del i arbetet har varit delaktighet,
dialog och samarbete med hyresgästerna. Inför
planeringen sattes en idélåda upp och Micasa
Fastigheter tog emot synpunkter om gårdens
utformning. Efter det tog Micasa Fastigheter
fram en skiss, som visade de olika åtgärderna på
berörda platser runt husen. Skissen satt uppe i
entréhallen under hela byggperioden. I maj 2016
startade markarbetena. Projektet blev färdigt
under hösten 2017. Nu följer 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. Tidigare under 2016 färdigställdes
utemiljön kring Hannahemmet i Råcksta med
en fin innergård och entré.
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Även på Tunet kunde Micasa Fastigheters
hyresgäster lämna in synpunkter i en idélåda.
Illustrationsskisserna sitter utanför gemensamhetslokalen under hela planerings- och byggperioden.
Sammanlagt sker upprustningen av utemiljön
i tre etapper. Den sista etappen påbörjades under
hösten och beräknas vara färdig till våren 2018.
Samtliga uteplatser rustas upp med nya
plattor, ny buskplantering och skärmväggar
emellan. Flera olika mötesplatser för social samvaro kommer att finnas. En gemensam plats för
möten med möjlighet till odling har skapats i
södra trädgården liksom en gemensam sittplats/
torg med välkomnande perennplanteringar och
en promenadslinga på gården mellan husen. I
sista etappen byggs en boulebana med möjlighet
till samvaro i norra delen av trädgården.

Fiber
Bolaget har under året slutfört ett första steg
av utbyggnad och installation av fibernät. Under 2017 färdigställdes fiberdragning till 1 560
lägenheter och 130 gemensamhetslokaler i 16
fastigheter. Totalt har i projektet 7 500 lägenheter och 400 gemensamhetslokaler i 55 fastigheter anslutits.

Veraprojektet
Tillsammans med stadens övriga fastighetsbolag
ska Micasa Fastigheter byta ut bolagens gemensamma fastighetssystem Fasad till ett nytt gemensamt system, Fast2. Under 2017 har mycket
arbete koncentrerats kring integrationen mellan
Fast2 och Agresso vilket medfört att projektet är
framskjutet ett år. Micasa Fastigheter kommer i
en gemensam projektorganisation med Familjebostäder AB införa det nya fastighetssystemet
under våren 2019.

Uthyrning av lokaler

Ekonomi

Under året har 54 stycken nya hyresavtal
tecknats.
De största avtalen tecknades med Bräcke
Diakoni och Attendo för kv. Filen 4 och gällde
vård- och omsorgsboenden. Totalt under år
2017 har Micasa Fastigheter iordningställt 296
lägenheter och lokaler för nyanlända. Totalt
tillhandahålls nu 1 008 lägenheter och lokaler
för nyanlända.

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 verksamhet 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 samt en framtidsstrategi
för bolagets fastigheter. Planen ger utrymme för
cirka två nybyggnadsprojekt inklusive övriga
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.

RAM-avtal
Ett RAM-avtal reglerar ansvaret i fastigheterna
mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsförvaltningarna. 26 (31) avtal som avser olika slags
verksamhetsareor och blockhyresavtal har
skrivits.
RAM-avtalsfrågor handlar till exempel om att
justera förändringar som Micasa Fastigheter
eller stadsdelsförvaltningen uppmärksammar.
Det handlar om att skriva om blockhyresavtal
när lägenheter tillkommer och att skriva nya
avtal efter ombyggnad.
Medelåldern i Micasa Fastigheters seniorbostäder är 81 år.
Typ av bostad

2017

Gruppbostad (Hyrs av stadsdelsförvaltningar)

3 478

Gruppbostad LSS (Hyrs av stadsdelsförvaltningar)

133

Hyresbostad

78

Seniorbostad

1 591

Servicehusbostad (Hyrs av stadsdelsförvaltningar)

1 650

Studentbostad

146

Särskild bostad (Hyrs av SHIS)

420

Ungdomsbostad (Hyrs av SHIS)

38

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

81

år

är medelåldern bland de
boende i Micasas seniorbostäder

751

8 285
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Micasa Fastigheter ska ha
nöjda kunder
Om kunderna
Micasa Fastigheters största kunder är Stockholms stads verksamheter. 65 procent av fastighetsbeståndet förhyrs av stadens verksamheter,
som i sin tur hyr ut den del som avser bostäder
i andra hand till de boende. Micasa Fastigheter
har också hyresgäster som tecknar kontrakt
direkt med bolaget. Detta gäller i seniorbostäder. Bolaget hyr även ut direkt till privata
vårdgivare och till olika lokalhyresgäster exempelvis lager, restauranger, affärsverksamhet och
service.

Micasa Fastigheters hyresgäster
allt nöjdare
Bolaget skickar varje år ut en hyresgästenkät
till direkthyresgäster. 2017 skickades 1 521
enkäter ut till hyresgästerna i senior- och trygghetsbostäder, där totalt 67,1 procent svarade på
enkäten. På total nivå har Micasa Fastigheter i
år gjort en ökning vad gäller både Serviceindex
och Produktindex.
Serviceindex har ökat från 77,6 procent år
2016 till 78,2 procent år 2017. Efter det stora
lyft Micasa Fastigheter gjorde mellan 2015 och
2016 med tre procent fortsätter serviceindex att
öka.
Hyresgästerna har gett lägre betyg på frågan
”Besöka kontoret i Husby” även i år, en fråga
som har tappat de två senaste mätningarna.
Frågorna som berör information i tidning
(Trivsel och Seniornytt) och på hemsidan ökar
i årets mätning vilket är glädjande att se. Dock
får frågan ”Info från Micasa Fastigheter i övrigt”
lägre betyg jämfört med föregående mätning och
tappar 3,6 procent nöjda hyresgäster. Resultatet

i frågor gällande kontakten med Micasa Fastigheter ökar i årets undersökning liksom förra
året, även besökstider, telefontider och mailhanteringen ökar. Få åtgärder vidtagna till följd
av synpunkter, få tag på rätt person och hur
Micasa Fastigheter har hållit sina löften är frågor som tappar i årets undersökning.
Rent och snyggt ökar på samtliga frågor där
”städning av tvättstuga” ökar med hela 6,8 procent från föregående års mätning. Även ”möjligheter till källsortering” och ”städning av soputrymmet/källsorteringsutrymmet” ökar, med
1,6 respektive 3,5 procent. ”Städning av trapphus” tappar 4,5 procent. Även ”snöröjning och
sandning vintertid” är en fråga som minskar i
år, med 14,1 procent. Detta är dock en fråga där
de flesta bolag i Stockholmsområdet har minskat i 2017 års undersökning.
Hjälp när det behövs har ökat vid varje mätning sedan 2014 och står för störst förbättring
av de fyra delindexen med 8 procent sedan 2014.
Produktindex har ökat från 2016 års mätning
då resultatet var 83,6 till att 2017 ligga på 84,4
procent. Micasa Fastigheter ligger, i jämförelse
med andra bolag som mäter med AktivBo, bland
de 25 procent bästa bolagen.
Samtliga tre frågepaket i produktindex ökar
i årets undersökning, där utemiljön står för
största ökningen med 1,4 procent.
Nöjdhet med lägenheten har sedan föregående
års mätning ökat med 0,1 procent. ”Luftkvalitet/
ventilation” samt ”trivsel i lägenheten” är de frågor som backar mest och det med 2,5 respektive
0,9 procent. Frågan huruvida hyresgästerna upplever ”temperatur/värmekomfort vintertid” har
största ökning i frågepaketet med 1,3 procent.
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formning av entré” samt ”torkmöjlighet i tvättstuga” med 3 respektive 5,2 procent vilket är
stora ökningar. Frågorna om trivsel samt underhåll av trapphus backar dock med 1,7 respektive
1,5 procent.
Vad gäller utemiljön är det främst frågorna
”tillgång på bänkar och bord” samt ”val av blommor, buskar och träd” som bidrar till den stora
ökningen. Dessa frågor ökar 4,1 respektive 2,2
procent. Gällande utemiljön ligger Micasa bland
de 25 procent bästa bolagen i landet bland storleksmässigt jämförbara fastighetsbolag.

Micasavärdar
Sedan april 2015 har Samhall haft uppdraget
att bemanna funktionen Micasavärdar i Micasa
Fastigheters trygghetsbostäder. Micasavärdarna
har arbetat i par och under året har de tillsammans med hyresgästerna genomfört olika
trivselaktiviteter. Hyresgästerna har också med
hjälp av Micasavärdarna firat årets högtider
såsom påsk och midsommar.
Avtalet med Samhall har inneburit att Micasa
Fastigheter kunnat tillhandahålla arbetstillfällen för personer som av olika anledningar har
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. I och med inrättandet av aktivitetscenter
i ett antal utvalda seniorbostäder som fyller en
liknande funktion har arbetet med Micasavärdar avslutats.

Seniorboende med aktivitetscenter
Under året har de icke biståndsbedömda boendeformerna trygghets- och seniorbostäder samlats
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.
Bolaget har under året iordningställt sju lokaler för aktivitetscenter i bolagets seniorbostäder.
Aktivitetscenter är till för att skapa trygghet för
de boende och vara en gemensam mötesplats för
äldre i närområdet. Stadsdelsförvaltningarna
20 Micasa Fastigheter Årsredovisning 2017

ansvarar för aktivitetscentren där tanken är att
det ska finnas sociala aktiviteter, kaffeservering
och möjlighet till gemensamma måltider. Aktivitetscentren invigdes den första oktober.

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

Måsholmen
Väduren
Svärdet
Sörklippan
Tunet
Lektionen
Fästmanssoffan

Kommunikation
Miljöbroschyr
För att öka hyresgästernas miljömedvetenhet
distribuerade Micasa Fastigheter under året
Stockholm Vattens miljöbroschyr till samtliga
direkthyresgäster tillsammans med sommarnumret av Trivsel.

Vårsalongen 2017 på webben
Sedan ett antal år tillbaka filmar Micasa Fastigheter en presentation av Vårsalongen i samarbete med Liljevalchs. Filmen hade premiär samma dag som utställningen öppnade. Att filma
Vårsalongen är ett tillgänglighetsprojekt där
bolagets hyresgäster, som kan ha svårt att ta
sig till konstutställningen, får en möjlighet att
ändå se den. Filmen, som är cirka 20 minuter
lång, visades 705 gånger (inklusive den textade
versionen) på micasa.se och 4 999 gånger på
Liljevalchs webbplats.

Fastighetsinformation
Varje fastighet fick ett unikt nyhetsbrev uppsatt
i entrén under våren. Nyhetsbrevet ger bolagets
hyresgäster information om vad som ska hända
i fastigheten under året samt exempelvis information om källsortering, städning eller resultatet från hyresgästundersökningen. Som ett
resultat av utvärderingen i hyresgästundersök-

ningen kommer Micasa Fastigheter att distribuera informationen per post till samtliga direkthyresgäster.

Goda exempel

Seniormässor

Hållbarhetsutställning

Micasa Fastigheter deltog i två seniormässor
som tillsammans hade 25 309 besökare. Seniormässan 2017 hade totalt 14 309 besökare (en ökning med 7,6 procent eller 1 012 besökare jämfört med 2016). Seniordagen i Kungsträdgården
hade 11 000 besökare 2017.

Till årets sammankomst med samarbetspartners, entreprenörer och kunder skapade Micasa
Fastigheter en utställning om bolagets hållbarhetsarbete.

Micasa Fastigheter deltog i Stockholms stads
Goda exempel-mässa.

Seniorval
Under 2017 gjordes 13 075 (11 673) visningar
av enskilda fastigheters presentationer på
seniorval.se. Detta innebär en ökning med 12
procent. Utöver detta har andelen som klickat
vidare till bostadskön från presentationerna av
enskilda fastigheter ökat med 30 procent.

Kampanj för fler anbud
Under augusti startade Micasa kampanjen
”Micasa bygger för 6 miljarder” bland annat på
micasa.se. Kampanjen omfattade också deltagande i Business Arena, ett frukostmöte, direkt
mail-utskick och ett antal strategiska annonseringar.
Kampanjen genererade bland annat ett stort
antal intresseanmälningar för att lämna anbud
samt 1 166 (varav 1 051 unika) besökare på webbplatsens kampanjsida. Startsidan hade under
augusti, då kampanjen startade, 2 153 unika sidvisningar. Under augusti hade micasa.se nästan
dubbla antalet användare i jämförelse med antalet användare i juli.

Micasa.se
Under 2017 genomförde Micasa Fastigheter ett
plattformsbyte för bolagets externa webbplats.
Förutom ett något förnyat utseende, nya funktioner och uppdaterat innehåll gjorde Micasa
sökfunktionen för fastigheterna mer användarvänlig och skapade en sida för verksamheter
med information om lägenheterna och allmänna
utrymmen.
Under 2017 genomfördes 62 821 sessioner på
Micasa.se.
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Micasa Fastigheter ska ha
välskötta, trygga och
tillgängliga 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.
Extern driftentreprenör
Sedan mars 2013 sköter Lassila & Tikanoja
(L&T), tidigare Veolia, driften i samtliga Micasas fastigheter. Samarbetet styrs via ett funktionsavtal som innefattar tillsyn, skötsel och
felavhjälpande underhåll till en förutbestämd
anbudssumma samt jourverksamhet under
icke ordinarie arbetstid. L & T har byggt upp
sin organisation för uppdraget med en ansvarig
platschef samt tre arbetsledare indelade efter
tre geografiska områden. I varje geografiskt område finns tekniker som bland annat åtgärdar
fel som anmäls av hyresgäster samt har tillsyn i
fastigheterna.
Till sin hjälp har teknikerna även stöd av
experter som tillhör andra avdelningar på L & T.
Medeltalet för utförande av felanmälningar i tid
är 91 procent och det varierar mellan 90 och 93
procent.

Brand och säkerhet
Som en del av Micasa Fastigheters systematiska
brandskyddsarbete genomförs årligen i samtliga fastigheter: kontroll av brandsläckare och
utrymningstavlor, besiktning av brandlarmsan22 Micasa Fastigheter Årsredovisning 2017

läggningar, brandlarm och sprinkler samt kontroll av brandspjäll/ventilation. I varje fastighet
ska det finnas brandskyddsdokumentation.
Brandskyddsdokumentation har tagits fram i
samtliga Micasas fastigheter.
80,7 procent av direkthyresgästerna uppfattar
Micasas fastigheter som trygga.*
* Uppgiften är hämtad från hyresgästundersökningen 2017

Tillgänglighet
Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa
Fastigheter och bolagets hyresgäster. Målet är
att alla ska kunna använda och förflytta sig i
Micasas byggnader, att alla ska kunna arbeta i
verksamheten på samma villkor oavsett funktionsförmåga och att alla ska kunna ta del av information och kunna kommunicera med Micasa
utifrån sina egna förutsättningar.
De större fastigheternas allmänna utrymmen
och utemiljö besiktas vartannat år och de mindre fastigheterna besiktas vart tredje år. Tillgänglighetsbrister åtgärdas kontinuerligt och i
samband med större ombyggnader.
Under 2017 har de mindre fastigheterna besiktats och information om fastigheternas till-

gänglighet har uppdaterats på micasa.se. Informationen presenteras under olika rubriker – nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt
hörsel.
Micasa Fastigheter har deltagit i fastighetsbolagens funktionshindersråd under året. Vidare
har bolaget initierat och deltagit i ett samarbete
med stadens bostadsbolag med syfte att bolagen
ska ställa likartade krav på tillgänglighet vid
nyproduktion och ändring av byggnad. Bland
annat ansvarar Micasa Fastigheter för att uppdatera stadens riktlinjer för fysisk tillgänglighet, Stockholm en stad för alla. Det är en handbok för utformning av en tillgänglig och användbar miljö.
Micasa Fastigheter har även deltagit i arbetsgruppen kring revidering av stadens funktionshinderpolitiska program, Ett Stockholm för alla,
ett program för tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning 2018–2023.
Micasa har också 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.
Bolaget har även deltagit i SIS arbetsgrupp
som reviderar standarden SS 91 42 21 som fastställer tillgänglighetskraven i bostäder.

Tillgängligheten definieras på många olika
nivåer och är en viktig del av Micasa Fastigheters utemiljöprogram. Utemiljön ska inte bara
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. 2017 genomfördes arbetet med
konstnärlig gestaltning i fastigheten Köpenhamn 1 och konstnärlig gestaltning beställdes
till fastigheten Edö 1. En workshop genomfördes
tillsammans med övriga fastighetsägare om en
eventuell gemensam satsning på konstnärlig
gestaltning vid nya fastigheter i SkarpnäckBagarmossen.
Under året startades ett muralmålningsprojekt i vepaform tillsammans med Kungsholmens
stadsdelsförvaltning och Förorten i centrum, utanför 1%-konstuppdraget. Det är ett arbete som
både är generations- och stadsdelsöverskridande.

Utemiljö

Kundservice och felanmälningar

Markskötsel utförs av externa entreprenörer
fördelade på tre geografiska områden – norr, city
och söder. I markskötselavtalen ingår förutom
markskötsel och mindre anläggningsarbeten,
även snöröjning och halkbekämpning. För att
säkerställa att bolagets externa entreprenörer
uppfyller kraven enligt avtal utförs regelbundna
skötselbesiktningar tre gånger om året på samtliga områden.
Utformningen av utemiljöerna ska ge goda
förutsättningar för att hålla över tid och de ska
vara rimligt skötseleffektiva. En bra skötsel
förstärker hemkänslan och ger även en stolthet
över den egna gården.
Utemiljön ska vara tillgänglig och trygg.

Totalt inkom 69 100 (67 837) ärenden till kundtjänst under 2017. Av dessa inkom 33 200 via
telefon och 35 900 inkom via mail. 38 820 resulterade i en felanmälan. Anträffbarheten på
telefon till kundtjänst var i snitt 89 procent och
varierade mellan 83 och 94 procent.
De vanligaste felanmälningarna

Antal

Avlopp

1 877

Brandlarm

1 867

Dörr

1 529

Belysning

1 434

Hiss

1 210
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Micasa Fastigheter ska säkerställa
minskad energianvändning och
förbättrad miljöprestanda
Målet redovisas
i bolagets hållbarhetsrapport på sidorna
38 till 39.
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Micasa Fastigheter ska vara en
attraktiv och jämställd arbetsgivare
och ha en väl fungerande organisation
Målet redovisas
i bolagets hållbarhetsrapport på sidorna
40 till 41.
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Micasa Fastigheter ska
verka för delaktighet och
inflytande för hyresgäster
Hyresgäster och kunder har möjlighet att påverka sitt boende genom dialog med Micasa
Fastigheter. Bolaget har genomfört möten med
stadsdelarnas representanter, verksamheterna
och externa hyresgäster för att diskutera deras
behov, framtida åtgärder och underhåll. Bolaget
har även genomfört möten med direkthyresgäster två gånger per år i så kallade trivselråd.
I Tunet 1 har ett genomgripande markprojekt
genomförts där hyresgästerna har fått lämna
synpunkter, både i förslagslådor och genom
möten. En liknande process genomförs i Sjuksköterskan 6 där verksamheten har möjlighet
att påverka utformningen av utemiljön.
Under året har Micasa Fastigheter träffat
representanter från kommunstyrelsens pensionärsråds boutskott i syfte att tillvarata pensionärsrådets perspektiv.
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Fokus för året har varit utformningen av
bolagets ramprogram för vård- och omsorgsboende, där representanterna har bidragit med
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 som riktade
sig till boende och deras anhöriga, närboende
och allmänheten.

Micasa Fastigheter ska
tillsammans med stadens
förvaltningar och bolag verka
för att säkerställa behovet av
äldreboendeplatser samt boenden
för prioriterade grupper
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.
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Styrelse och ledningsgrupp
Styrelse

Ledningsgrupp

Clara Lindblom (V), ordförande
Maria Mannerholm, VD
Erik Slottner (KD), vice ordförande
Ulrika Thorildsson, chef fastighetsförvaltning
Björn Sund (S), ledamot
Mirja Räihä (S), ledamot
Gunilla Almén (MP), ledamot

Stina Karlemyr, administrativ chef
(t.o.m. 2017-04-30)
Monica Slama, administrativ chef
(fr.o.m. 2017-05-01)

Börje Häggman (M), ledamot
Oscar Fex, ekonomichef
Dennis Wedin (M), ledamot
Gunnar Kempe, fastighetsstrateg
Margarita Pulido (S), suppleant
Gunnar Olsén, chef byggprojekt
Hampus Rubaszkin (MP), suppleant
Maria Ehn, kommunikationschef
Rudy Espinoza (V), suppleant
Anita Lundin (M), suppleant
Henrik Andersson (L), suppleant
Gunnar Ågren (V), lekmannarevisor
David Winks (KD), lekmannarevisorssuppleant
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Hållbarhetsrapport
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Väsentliga hållbarhetsområden. Bolaget har tagit fram denna hållbarhetsrapport för att uppfylla årsredovisningslagens krav. För att belysa de frågor
som är viktiga för Micasa Fastigheter har bolaget gjort en 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 i verksamhetsberättelsen på sidan 11.

Väsentlighetsanalys
Bolaget har under året genomfört en intressentoch väsentlighetsanalys utifrån GRI-standards.
Analysen är gjord av bolagets ledningsgrupp och
utvalda nyckelfunktioner inom bolaget. Utifrån
analysen har fyra områden prioriterats.
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 ett allmännyttigt, affärsmässigt och ekonomiskt
hållbart fastighetsbolag

Beskrivs under rubrikerna Antikorruption
samt Inköp och upphandling på sidan 33.
Indikator om utbildningsinsatser på sidan
33.

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
sidorna 40 till 41.

Micasa Fastigheter ska vara ett allmännyttigt, affärsmässigt och ekonomiskt
hållbart fastighetsbolag

Beskrivs under målet på sidan 32.
Ekonomiska indikatorer på sidan 32.

Micasa ska säkerställa minskad
energianvändning och förbättra miljöprestanda

Beskrivs under målet på sidorna 38 till
39. Miljöindikatorer redovisas löpande på
sidorna 38 till 39.

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
sidorna 40 till 41.

Micasa Fastigheter ska ha välskötta,
trygga och tillgängliga fastigheter

Beskrivs under målet på sidorna 36 till 37.
Indikatorer kring trygghet finns på sidorna
36 och 41.

Micasa Fastigheter ska ha nöjda
kunder

Beskrivs under målet på sidan 34.

Micasa Fastigheter ska vara ett allmännyttigt, affärsmässigt och ekonomiskt
hållbart fastighetsbolag

Beskrivs under rubriken Inköp och upphandlingar på sidan 33.

Ekonomisk
prestanda

Kundernas hälsa
och säkerhet

Leverantörsbedömning
sociala faktorer
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Hållbarhetsuppföljning. Under detta avsnitt beskrivs bolagets mål,
arbete och indikatorer inom de identifierade områdena.

Micasa Fastigheter ska vara ett
allmännyttigt, affärsmässigt och
ekonomiskt hållbart fastighetsbolag
Väsentliga områden: Antikorruption, ekonomisk prestanda och leverantörsbedömning sociala faktorer.
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 verksamhet 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.
Målet följs upp genom indikatorerna direktavkastning och soliditet.
Indikatorer

Investeringsstrategin är betydande för bolagets framtid då den påverkar fastigheternas
skick vilket också innebär 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.
Under 2017 genomfördes många ombyggnadsoch markprojekt samtidigt som bolaget fortsatte
planeringen för ett antal nya vård- och omsorgsboenden i enlighet med Äldreboendeplanen. En
plan för utbyggnad av seniorbostäder togs fram
under 2017.
Investeringarna är också viktiga från 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

Mål 2017

Utfall 2017

Utfall 2016

Utfall 2015

Marknadsvärde/kvm

18 077

19 813

18 999

17 473

Direktavkastning, %

3,4

3,8

3,7

4,1

Öka

8,6

7,1

6,3

Soliditet, %
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på utformning och val av lösningar för en effektiv
förvaltning och drift. Vidare är investeringarna
ett viktigt fokusområde för bolagets antikorruptionsarbete och leverantörsbedömning sociala
faktorer via de upphandlingar som genomförs
och under de avtal som tecknas.

Antikorruption – en del av
hållbarhetsarbetet
Micasa Fastigheters ambition är att medvetet
arbeta mot korruption genom att ta ansvar för
att bolagets anställda är medvetna om hur de
gör rätt och att bolagets resurser används till
nytta för samhället i stort, som en del av hållbarhetsarbetet.
Stockholms stad har tagit fram riktlinjer gällande mutor och representation som även gäller
för Micasa Fastigheter. 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 och leverantörer
kring bolagets riktlinjer och stärkt kontrollerna
vid uthyrning för att förhindra oegentligheter
uppstår. Arbetet följs upp inom ramen för bolagets ordinarie processer genom bland annat intern kontroll och extern granskning av revisorer.
Indikator
Antal genomförda informationsinsatser om bolagets riktlinjer
kring mutor och representation

Mål
2017

Utfall
2017

3

3

Inköp och upphandling
Micasa Fastigheter omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU. Inköpsenheten är Micasa
Fastigheters experter som har som mål att
säkerställa att inköp och upphandlingar sker i
enlighet med gällande lagstiftning, stadens riktlinjer samt Micasa Fastigheters inköps- och upphandlingspolicy. Inköp inom Micasa Fastigheter
regleras av delegations- och attestinstruktionen
medan upphandlingar beslutas av inköpschefen
och har genomförts av inköpsenheten, några
med hjälp av upphandlingskonsulter. Vissa mindre direktupphandlingar har verksamheterna
med stöd av inköpsenheten och fastställd rutin
genomfört på egen hand. I samtliga upphandlingar ställs anpassade sociala och miljömässiga
krav.
Enheten har genomfört omkring 30 upphandlingar 2017. Ramavtal har bland annat omfattat
byggentreprenader, spol- och sugtjänster, konsulter brand, bygg- och projektledning, kalkyl,
layouttjänster, arkitekter, målning, golvarbeten,
takarbeten, enklare fastighetstjänster.
Utöver egna upphandlingar så nyttjas avtal
som stadens Serviceförvaltning, bolag inom koncernen, HBV (medlemsförening) och avtal med
SKL Kommentus har upprättat.
LOU fastställer också ett antal grundprinciper såsom likabehandling, icke-diskriminering,
transparens, proportionalitet samt ömsesidigt
erkännande. I Micasa Fastigheters förfrågningsunderlag framgår krav på socialt ansvar enligt
LOU kapitel 13 som ställs på anbudsgivarna
samt vara/tjänst/entreprenad.
Indikator
Byggvarubedömningens
kriterier ställs som krav vid
upphandlingar

Mål
2017

Utfall
2017

100%

100%
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Micasa Fastigheter ska
ha nöjda kunder
Väsentligt område: Kundernas hälsa och
säkerhet.

Seniorboende med aktivitetscenter
Under året har de icke biståndsbedömda boendeformerna trygghets- och seniorbostäder samlats under begreppet seniorbostäder för att öka
tydligheten. I och med detta har åldersgränsen
för alla bolagets icke biståndsbedömda boenden
blivit 65 år och äldre. Utöver det ställs även
krav att bostadssökande ska vara folkbokförda
i Stockholm.
Bolaget har under året iordningställt sju lokaler för aktivitetscenter i bolagets seniorbostäder.
Aktivitetscenter är till för att skapa trygghet för
de boende och vara en gemensam mötesplats för
äldre i närområdet. Stadsdelsförvaltningarna
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ansvarar för aktivitetscentren där tanken är att
det ska finnas sociala aktiviteter, kaffeservering
och möjlighet till gemensamma måltider för de
boende och äldre i närområdet. Aktivitetscentren invigdes den första oktober.

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

Måsholmen
Väduren
Svärdet
Sörklippan
Tunet
Lektionen
Fästmanssoffan

Micasa Fastigheter ska
verka för delaktighet och
inflytande för hyresgäster
Väsentligt område: Kundernas hälsa och
säkerhet
Hyresgäster och kunder har möjlighet att påverka sitt boende genom dialog med Micasa
Fastigheter. Bolaget har etablerade strukturer
för dialog med hyresgäster och kunder. Bolaget
har genomfört möten med stadsdelarnas representanter, verksamheterna och externa hyresgäster för att diskutera deras behov, framtida
åtgärder och underhåll. Micasa Fastigheter har
även genomfört möten med direkthyresgäster
två gånger per år i så kallade trivselråd.
Under året har Micasa Fastigheter träffat
representanter från kommunstyrelsens pensionärsråds boutskott i syfte att tillvarata pensio-

närsrådets perspektiv. Fokus för året har varit
utformningen av bolagets ramprogram för vårdoch omsorgsboende, där representanterna har
bidragit med 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.
I samarbete med stadsledningskontoret, socialförvaltningen och SHIS har Micasa Fastigheter
deltagit i informationsaktiviteter som riktade
sig till boende och deras anhöriga, närboende
och allmänheten.
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Micasa Fastigheter ska ha
välskötta, trygga och
tillgängliga fastigheter
Väsentligt 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.
Indikator

Mål
2017

Utfall
2017

Andelen av direkthyresgästerna
som upplever bolagets fastigheter som trygga.*

79%

80,7%

* Uppgiften är hämtad från hyresgästundersökningen 2017 –
Trygghetsindex

Brand och säkerhet
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.
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Tillgänglighet
Tillgänglighetsprogram
Bolaget har ett framtaget tillgänglighetsprogram
som utgår från Stockholms stads program för
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011–2016. 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.
Fråga i hyresgästundersökning
Upplevelse av tillgänglighet i
lägenheten.

Andel
positiva svar
79%

Tillgänglighetsarbete
Tillgänglighet är mycket viktigt för Micasa
Fastigheter och bolagets hyresgäster.
De större fastigheternas allmänna utrymmen
och utemiljö besiktas vart annat år och de mindre fastigheterna besiktas vart tredje år. Till-

gänglighetsbrister åtgärdas kontinuerligt och i
samband med större ombyggnader.
Under 2017 har de mindre fastigheterna besiktats och information om fastigheternas tillgänglighet har uppdaterats på micasa.se. Informationen presenteras under olika rubriker –
nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och nedsatt
hörsel.
Micasa har deltagit i fastighetsbolagens funktionshindersråd under året. Vidare har Micasa
Fastigheter initierat och deltagit i ett samarbete
med stadens bostadsbolag med syfte att bolagen
ska ställa likartade krav på tillgänglighet vid
nyproduktion och ändring av byggnad. Bland
annat ansvarar Micasa för att uppdatera stadens riktlinjer för fysisk tillgänglighet, Stockholm en stad för alla, en handbok för utformning
av en tillgänglig och användbar miljö.

Micasa Fastigheter har även deltagit i arbetsgruppen kring revidering av stadens funktionshinderspolitiska program, Ett Stockholm för
alla, ett program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
2018–2023.
Micasa Fastigheter har också 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.
Bolaget har även deltagit i SIS arbetsgrupp
som reviderar standarden SS 91 42 21 som fastställer tillgänglighetskraven i bostäder.
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Micasa Fastigheter ska säkerställa
minskad energianvändning
och förbättrad miljöprestanda
Väsentliga områden: 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.

Miljöarbete
Under året har fokus legat på Micasa Fastigheters ledningssystem och hållbarhetsarbete. Personal har utbildats och bidragit till att klargöra
vad hållbarhet betyder för bolaget. Ledningssystemet har certifierats enligt ny standard för
miljöledning (ISO 14 001) och omcertifierats
enligt standard för energiledning (ISO 50 001).
Arbetet med att minska energianvändningen
har fortgått. En ökande trend gällande energianvändning har dock noterats under året. Kartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag som påbörjades föregående år förväntas fortskrida till 2019. Satsningen på att skapa förutsättningar för våra
hyresgäster att samla in matavfall från våra
fastigheter har fortsatt med fokus på att nå ut
till fler och få med alla restaurangverksamheter
i insamlingen.
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Energi
Arbetet med energieffektiviseringar har fortsatt
under 2017. Målsättningen för året var att
energianvändningen skulle minska till 116,5
kWh/kvm A-temp. Energianvändningen 2017
var i genomsnitt 122,6 kWh/kvm A-temp vilket
innebär en ökning med 1,2 procent jämfört med
året innan. Av dessa användes 94,4 kWh/kvm
till uppvärmning och varmvatten i fastigheterna, 28,1 kWh/kvm användes till fastighetsel, det
vill säga den el som används till bland annat
fläktar, pumpar och hissar. Mindre än 0,1 kWh/
kvm användes till kyla i fastigheterna.
Den ökade energianvändningen har ett flertal
orsaker. Vattenanvändningen har exempelvis
ökat på grund av att Micasa har fler antal boende i bolagets fastigheter. Detta leder till ökad
energianvändning för produktion av varmvatten.
Vidare har det under året varit ett större fokus
på värmekomforten i fastigheterna, vilket för
vissa fastigheter har inneburit en ökad energianvändning.
Mycket har dock gjorts för att långsiktigt
fortsätta att minska energianvändningen. Ett
större energieffektiviseringsprojekt, i fastigheten Bygeln 5, har avslutats under året. Projekteringen av större energieffektiviseringsåtgärder
har även utförts i ett antal andra fastigheter.
Ett flerårigt avtal gällande driftoptimering
har avslutats under året. Istället har två interna
driftoptimerare anställts som ska arbeta med
att minska energianvändningen och säkerställa
ett gott inomhusklimat.
Kartläggningar i enlighet med lagen om

energikartläggningar i stora företag har utförts
i ett antal fastigheter under året. Syftet med
kartläggningarna är att ta fram kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

Avfall
Arbetet med att öka möjligheten för hyresgäster
att samla in matavfall har fortgått under 2017.
Micasa Fastigheter har under året mottagit
Stockholm vatten och avfalls pris för att ha möjliggjort insamling i flest andel fastigheter. I slutet
av 2017 fanns matavfallsinsamling i cirka hälften
av Micasas fastigheter. Extra informationsinsatser
har under året framförallt gjorts gentemot verksamheter och restauranger. Den långsiktiga målsättningen är att 90 procent av fastigheterna ska
ha möjlighet att samla in matavfall 2020.

Radon
Målet för 2017 var att minst 90 procent av
byggnaderna ska ha radonhalter under gällande
riktvärde. I samtliga flerbostadsfastigheter har
radon mätts. Sex procent är i behov av någon
form av åtgärd för att minska halten i inomhusmiljön. Åtgärder för dessa har påbörjats under
2017. Riskerna att de boende påverkas är liten.
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.

Miljöcertifiering av byggnader
Micasa Fastigheter har som målsättning att
samtliga nyproducerade byggnader ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå silver. I
Micasas första Miljöbyggnadsfastighet, Filen 4,
med siktet inställt på att klara certifieringsnivå
silver, har under året injusteringar och mindre
korrigeringsåtgärder genomförts. Micasa förväntas få certifikatet under 2018.

Transporter
Micasa Fastigheter byter successivt ut sin
fordonsflotta till enbart elbilar och har i dagsläget 55 procent elbilar eller elhybrider. I övrigt
fortsätter Micasa Fastigheter att vara bra på
tankning av förnyelsebart bränsle i sina företagsbilar. 98 procent av bränslet som inte är el
utgörs av fordonsgas eller etanol. De två procent
som utgörs av fossilt bränsle härleds främst till
startbränsle för biogasbilar samt stödbränsle till
elhybrider.
Indikator

Mål
2017

Utfall
2017

Andel elbilar/elhybrider.

40%

55%
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Micasa Fastigheter ska vara en
attraktiv och jämställd arbetsgivare
och ha en väl fungerande organisation
Väsentliga områden: Antikorruption och
ekonomisk prestanda.

Totalt antal anställda sista december 2017
var 85 personer.
VD

Personalpolicy
Stockholms stad har en framtagen personalpolicy som styr 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 staden har 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 kommunikation samt administration
med HR, IT, inköp och kundtjänst.
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Ekonomi
Administration
Kommunikation

Fastighetsavdelning

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 med fasta
platser. Många anställda uttrycker stolthet över
de fräscha lokalerna. Det finns god tillgång till
tysta rum och telefonhytter.

har resultaterat i den könsfördelning som redovisas. Bolaget arbetar aktivt för att rekrytera
svårattraherade personalgrupper såsom byggprojektledare och upphandlare.

Hälsoarbete

Bolagets jämställdhetsarbete

Bolaget arbetar i enlighet med stadens mål att
främja 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 anställd och
utnyttjas flitigt, ca 233 300 kronor utbetalades
2017 vilket är ca 74 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.
Under 2017 slutfördes hälsokontroller som påbörjats 2016 för alla anställda.
Micasa Fastigheter vill vara ett föredöme när
det gäller hälsa och friskvård. En medarbetare
som ges möjlighet till fysisk träning mår bättre
och risken minskar för negativ stress. Sjuktal
för medarbetare följs upp kontinuerligt.
Indikator
Frisknärvaro

2017

2016

92,5%

97%

Aktivt medskapandeindex
Indikator från
medarbetarenkäten

Mål
2017

2017

2016

Aktivt medskapandeindex

81

79

80

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

Könsfördelning

Andel
kvinnor

Andel
män

I bolaget totalt

56,7%

43,3%

I ledningsgruppen

57,1%

42,9%

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 arbetet 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
där kvinnor i högre grad upplever sig otrygga i
fastigheternas källarförråd och utifrån det har
trygghetsskapande insatser planerats.
Bolagets jämställdhetsarbete följs upp inom
ramen för bolagets ordinarie uppföljning som
sker tertialvis. Bolaget följer även upp lönestatistik utifrån kön och använder kompetensbaserad rekrytering för att motverka diskriminering vid rekrytering.
Frågor i hyresgästundersökning

Andel
positiva
kvinnor

Andel
positiva
män

Trygghetsindex

78,9%

83,8%

Trygghet i källare

60,9%

70,3%

Trygghet i närområdet

74,5%

84,2%
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Riskanalys
En bolagsövergripande analys för att hitta
hållbarhetsrelaterade risker inom arbetssätt,
verksamhet och vår 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 verksamhetsplanering, 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
kompentent personal

Personal

Svårigheten gäller framförallt vissa personalgrupper till
exempel 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 dem som praktiserar under sin utbildning. Möjlighet finns även att anlita konsulter.
Arbetet med rekrytering beskrivs under rubriken Aktivt
Medskapandeindex på sidan 41.

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 sidan 40.

Bristande förvaltning av
administrativa system
och bristfälliga processer
i bolaget

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 Micasa
Fastigheter ska vara ett allmännyttigt och affärsmässigt
fastighetsbolag och ekonomisk hållbart fastighetsbolag
på sidorna 32 till 33.

Bristande förvaltning av
fastigheter

Miljö och ekonomisk
prestanda

Bolaget arbetar mot risken genom aktiv fastighetsförvaltning med bland annat underhållsplaner och myndighetsbesiktningar.
Bolagets arbete beskrivs vidare under målet Micasa
Fastigheter ska vara ett allmännyttigt och affärsmässigt
fastighetsbolag och ekonomisk hållbart fastighetsbolag
på sidorna 32 till 33.

Olämpligt val av teknik,
Miljö, kundernas hälsa
material och konstruktion och säkerhet
vid ny- och ombyggnad
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Bolaget arbetar med Byggvarubedömningen för att
motverka risken. Bolagets arbete beskrivs vidare under
rubriken Inköp och upphandling på sidorna 22 till 23.

Risk

Område

Åtgärder för att hantera/motverka risker

Bristande uppföljning av
ställda krav

Miljö, ekonomisk
prestanda, antikorruption, leverantörsbedömning sociala faktorer

Bolaget följer kontinuerligt upp bolagets verksamhet.
Bolaget har och kommer fortsätta arbeta med att stärka
uppföljningen av ingångna avtal.
Bolagets arbete med upphandlingar beskrivs vidare
under rubriken Inköp och upphandling på sidan 33.

Svart arbetskraft hos
entreprenörer

Mänskliga rättigheter

Bolaget ställer krav vid upphandlingar att svart arbetskraft inte får förekomma. Bolaget arbetar med utveckling av uppföljningen av upphandlade entreprenörer.
Bolagets arbete med upphandlingar beskrivs vidare
under rubriken Inköp och upphandling på sidan 33.

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 sidan 36.

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 ha välskötta, trygga och tillgängliga fastigheter på
sidorna 36 till 37.

Bristande dialog med
hyresgäster

Sociala förhållanden

Bolaget har dialog med hyresgäster i enlighet med
etablerade strukturer. Detta arbete beskrivs under målet
Micasa Fastigheter ska verka för delaktighet och inflytande för hyresgäster på sidan 35.

Investeringsrisker

Ekonomisk prestanda,
antikorruption, miljö och
leverantörsbedömning
sociala faktorer

Projekten ska följa tid, kvalitet och kostnad. Detta uppnås genom en effektiv organisation och uppföljning.

För att ge så bra förutsättningar för konkurrensmässiga
anbud arbetar bolaget med riktad marknadsföring mot
potentiella intressenter.
Genom upphandlingar kan bolaget påverka områdena
antikorruption, miljö och leverantörsbedömning av
sociala faktorer.
Bolagets arbete beskrivs vidare under målet Micasa
Fastigheter ska vara ett allmännyttigt och affärsmässigt
fastighetsbolag och ekonomisk hållbart fastighetsbolag
på sidorna 32 till 33.
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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 30−43 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 ett gott och anpassat boende med
rimliga hyror till människor i behov av särskilt
stöd.

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter äger vid årets utgång 120
(121) fastigheter. Majoriteten av fastigheterna
ägs med tomträtt.
Micasa Fastigheter äger totalt 1 064 589 kvm
BTA (Bruttoarea), 984 776 kvm BRA (Bruksarea).
Fastighetsbeståndet omfattar servicehus, vårdoch 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 vård- och omsorgsboende vilket uppfyller nuvarande krav på boende i denna kategori.
Bolaget äger även tre fastigheter utanför
kommungränsen för att tillgodose socialnämndens behov.
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Bolagets långsiktiga förvaltningsstrategi är
en sammanvägning av varje fastighets 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.

Försäljningar
Tomträtten Kyrkstallet 6, belägen i Bromma såldes i augusti till privatpersoner som bostad. På
tomträtten finns en villaliknande byggnad som
tidigare har hyrts av Bromma stadsdelsförvaltning.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har, genom NAI Svefa, låtit
externvärdera fastighetsbeståndet med årsskiftet 2017/2018 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 2,90 och 6,50 procent. Det
totala värdet bedömdes uppgå till 15 466
(14 765) mnkr.
Fastigheternas bokförda värde var vid utgången av året 6 950 (6 902) 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
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boende, Micasa har därmed ingen direktkontakt
med de boende. Hyrorna i dessa vårdbostäder är
förhandlade mellan Micasa och Hyresgästföreningen.
Seniorbostäder utgör cirka 12 procent av
fastighetsbeståndet. Dessa hyrs ut via Stockholms stads bostadsförmedling och Micasa 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
Stockholm stad. Bostadshyrorna är förhandlade
mellan Micasa 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. 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 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 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 22 stycken vård- och
omsorgsboenden i Micasas 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 stå för 60 procent av utbyggnaden och 40 procent ska nyproduceras i privat
regi.

Viktiga händelser under 2017
Micasa Fastigheters verksamhet har fortsatt
anpassats för att tillsammans med ägande och
förvaltning av befintliga fastigheter även innefatta nyproduktion. Ytterligare medarbetare har
anställts under året för att öka kompetensen
på området. Bolaget har tagit initiativ till att
tillsammans med stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltning, forskning och sakkunniga ta fram
ett ramprogram med principer för nya vård- och
omsorgsboenden. Syftet är att skapa en samsyn
vad gäller funktion och utformning av nya vårdoch omsorgsbostäder för att möjliggöra ett effektivt arbete vid planering och byggnation. Detta
lägger grund för ett arbetssätt inom staden som
kan minska kostnader och korta produktionstider.
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. I den revidering
av planen som genomförts 2017 redovisas ett behov av en utbyggnad med 22 vård- och omsorgsboenden fram till 2040 där varje boende omfattar mellan 54 och 90 lägenheter. Fem boenden
ska enligt planen vara färdigställda till 2024.
Micasas fastighetsbestånd nyttjas primärt för
vård- och omsorgsboende, seniorbostäder och
servicehus. Under året har boendeformen trygghetsboende ändrats och för att öka tydligheten
har den icke biståndsbedömda boendeformen

samlats under begreppet seniorbostäder. I budget för 2017 fick stadsdelarna i uppdrag att tillhandahålla aktivitetscenter för att ersätta de
Micasa-värdar som tidigare fanns i trygghetsboendena. Den 1 oktober blev Micasas sju trygghetsboenden seniorboenden med aktivitetscenter. I äldreboendeplaneringen har delar av
tre servicehusfastigheter identifierats som lämpliga seniorbostäder med aktivitetscenter. Dessa
är delar av Kista och Skolörtens servicehus
samt Edö servicehus. Diskussion om genomförandeprocessen för detta har inletts.
Micasa Fastigheter har haft förvaltningsuppdrag avseende två fastigheter. Dessa sades upp
och återlämnades till ägaren Fastighetskontoret
för förvaltning av dem. Förvaltningsuppdraget
upphörde april 2017.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt
uppgår till 145 (116) mnkr. Det förbättrade
resultatet förklaras främst av lägre kostnader
för reparation och underhåll. Resultatet efter
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 58
(11) mnkr. Reservering av skatt hänförliga till
ej avdragsgilla koncerninterna räntor, för åren
2015, 2016 och 2017, uppgår till 10 mnkr.

Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen för perioden uppgår till
1 098 (1 080) mnkr, varav hyresintäkterna utgör
1 073 (1 053) mnkr. Ökningen beror bland annat
på fler uthyrda lokaler och inflyttning efter ombyggnader.
Driftnettot uppgår till 595 (549) mnkr. Driftoch underhållskostnader uppgår till -448 ( 468)
mnkr och fastighetsskatt till -10 (-10) mnkr. Det
förbättrade driftnettot förklaras främst av lägre
kostnader för reparation och underhåll. Det
har inträffat färre stora skador i fastigheterna
under året jämfört med förra året. Förvaltningsuppdragen som lämnades i april i år var kostnadsdrivande vilket minskar kostnaderna för
helåret.
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Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (ränteintäkter och övriga finansiella intäkter minus räntekostnader och övriga
finansiella kostnader) uppgår till -79 (-94) mnkr.
Den genomsnittliga räntan var 1,2 (1,5) 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.
Stockholms stad och koncernen Stockholms
Stadshus AB har sedan beslutet sökt besked hur
stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets
tolkningar.
Micasa Fastigheter har yrkat att koncerninterna räntekostnader är avdragsgilla i lämnade deklarationer som avser inkomståren 2014–
2016. Skatteverket har i december 2016 fattat
ett slutligt omprövningsbeslut för inkomståret
2014. Beslutet innebär att en begränsad del av
räntekostnaderna anses vara avdragsgilla.
Skatteverket har i december 2017 fattat ett
slutligt omprövningsbeslut för inkomståret
2015. Även detta beslut innebär att en begränsad del av räntekostnaderna anses vara avdragsgilla.
Micasa Fastigheter har sedan tidigare reserverat kostnader för 2014–2016 för utökade
skattekostnader till följd av Skatteverkets
beslut. Även för bokslut 2017 har Micasa Fastigheter reserverat kostnader genom en bedömning
av hur den princip som Skatteverket tidigare
använt påverkar inkomståret 2017.
Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut
för inkomståren 2014–2015 vill Micasa Fastigheter få en rättslig prövning av dessa och besluten har därför överklagats.

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 255 (228) mnkr.
Pågående ej avslutade projekt uppgår till 156
(277) mnkr. Under året avslutade projekt uppgår till 376 (253) mnkr. Resterande investering48 Micasa Fastigheter Årsredovisning 2017

ar avser inventarier. Utrangeringar på fastigheten Filen 4 uppgår till 10 mnkr.

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 78 procent av
obeskattade reserver, var den sista december
617 (513) mnkr. I förhållande till den totala
balansomslutningen ger det en soliditet på
8,6 (7,1) procent. Fastighetsbeståndets värde har per årsskiftet värderats till 15 466 (14
765) mnkr. Med beaktande av fastigheternas
övervärden minus uppskjuten skatt, blir den
justerade soliditeten 52,0 (48,8) procent. Vid
utgången av året var låneskulden 6 145 (6 358)
mnkr. Skulden finansieras via Stockholms stads
finansavdelning. Belåningsgraden i förhållande
till bokförda värden på fastigheterna var vid
årets utgång 88 (92) procent. I förhållande till
mark-nadsvärdet på fastigheterna var belåningsgraden 40 (44) procent.

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 2027 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.

Flerårsöversikt
2017

2016

2015

2014

2013

1 098

1 080

1 036

1 012

994

Justerat driftnetto, mnkr

595

549

546

478

281

Resultat efter finansnetto, mnkr

145

116

85

298

-15

-7

2

-17

204

0

15 466

14 765

13 629

13 079

12 695

Bokfört värde fastigheter, mnkr

6 950

6 902

6 971

6 962

6 666

Avkastning på totalt kapital, %

3,1

2,9

3,0

6,6

2,4

20,4

19,4

20,8

46,6

16,6

Direktavkastning, %

3,8

3,7

4,1

4,1

2,9

Soliditet, %

8,6

7,1

6,3

5,9

2,2

52,0

48,8

44,0

42,6

39,3

Nettoomsättning, mnkr

Realisationsvinster/förluster, mnkr
Marknadsvärde fastigheter, mnkr

Rörelseresultat i % av omsättning

Justerad soliditet, %

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.

Fastighetskostnader

Förändrade legala förutsättningar

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.

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.

Finansiella kostnader

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

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

Investeringsrisker
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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 till nästkommande år.

Utsikter 2018
Under 2018 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 stadens
äldreboendeplan planerar bolaget för nybyggnad
av vård- och omsorgsboenden, totalt 21 stycken
fram till 2040. Bolaget kommer i början av 2018
ha erhållit sex markanvisningar. Arbetet med
dessa projekt kommer fortgå under 2018 utifrån
det 2017 framtagna ramprogrammet för vårdoch omsorgsboende. För det första boendet i
Rinkeby bedöms detaljplanen kunna vinna laga
kraft i början av hösten 2018 varefter arbetet
med att handla upp en entreprenör påbörjas.
Utifrån bolagets uppdrag att skapa fler bostäder med fokus på trygghet och tillgänglighet för
äldre togs en plan för utbyggnad av seniorboende fram 2017. En första markanvisning för ett
nybyggt seniorboende erhölls 2017 och ytterligare minst en bedöms kunna erhållas 2018.

Trygghets- och tillgänglighetsfrågorna har
fortsatt hög prioritet, såväl i nyproduktion som
i bolagets befintliga fastighetsbestånd. Bolaget
arbetar vidare med att skapa utemiljöer som
ska inspirera och underlätta utevistelse för de
boende. Under året genomförs ett projekt med
en seniorvärd i fem utvalda fastigheter och det
förebyggande arbetet mot våld i nära relationer
stärks. Bolaget kommer under året fortsätta att
bistå socialnämnden och SHIS med tillfälliga
lokaler/bostäder för nyanlända.
Micasa Fastigheter har ett fortsatt fokus på
arbetet med energieffektivisering, matavfallsinsamling, minskning av koldioxidutsläppen
och ett giftfritt byggande. Bolagets arbete med
jämställdhetsintegrering fortsätter och dialog
med hyresgäster är en fortsatt prioriterad fråga.
Bolaget arbetar vidare med att ställa krav på
och följa upp leverantörers arbete utifrån ett
hållbarhetsperspektiv vid upphandlingar.
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 kommer ramavtalet att revideras tillsammans med staden.
Revideringen är nödvändig då stadens behov
har förändrats samt att avtalet inte är anpassat
för nyproduktion. När fler permanenta förhyrningar skapas för nyanlända finns det också ett
behov av att även dessa uthyrningar får bättre
struktur gällande ansvar och hyra.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans
förfogande står
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedel
disponeras enligt följande:
409 325 284
57 785 558
467 110 842

50 Micasa Fastigheter Årsredovisning 2017

I ny räkning balanseras

467 110 842
467 110 842

Resultaträkning

Belopp, tkr

Not

2017

2016

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

5, 6
6

1 072 980
25 040

1 064 730
15 350

1 098 020

1 080 080

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

-403 878
-64 184
-42 810
-10 411
-9 490
549 307
-312 729

-832 965

-843 502

12
13
14

265 055
-34 411
-6 844
125

236 578
-30 174
1 836
1 120

15, 16

223 925

209 360

17
18

58
-78 718

50
-93 910

Resultat efter finansiella poster

145 265

115 500

Förändring periodiseringsfond
Överavskrivning

-55 300
-3 985

-48 000
-372

85 980

67 128

19

-28 194

-56 034

1, 2, 3, 4

57 786

11 094

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

7, 8
9
10
11

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 före skatt
Skatter
Årets resultat
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Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader

20
21
22

6 950 210
18 798
156 112

6 902 059
33 201
276 681

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

23
24

63 019
334

44 975
772

7 188 473

7 257 688

309
3 156

1 807
2 622

2 282

1 801

5 747

6 230

7 194 220

7 263 918

Tillgångar, tkr

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

25

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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1, 2, 3

Eget kapital och skulder, tkr

Not

Bundet eget kapital
Aktiekapital

2017-12-31

2016-12-31

15 000

15 000

14 900

14 900

379 425

368 331

57 786

11 094

150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital

26

467 111

409 325

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Överavskrivning

27

187 800
4 357

132 500
372

192 157

132 872

2 850

2 612

2 850

2 612

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

6 357 543
68 703
198 627
264
32 351
16 545
45 076
6 532 102

7 194 220

7 263 918

Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Pensionsskuld VD

28

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

29

1, 2, 3
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Kassaflödesanalys

Not

2017

2016

17, 18

145 265
238
341

115 500
238
-19

Avskrivningar anläggningstillgångar
Nedskrivningar anläggningstillgångar

11
11

329 568

322 524
-9 795

Reavinst försäljning anläggningstillgångar
Reaförlust försäljning/utrangering anläggningstillgångar

13
13

-3 156

-1 840
4

Utrangering anläggningstillgångar
Betald inkomstskatt

13

10 000
-54 070

–
-56 825

428 186

369 787

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder

483
-179 516

-8 567
-158 720

Kassaflöde från den löpande verksamheten

249 153

202 500

21
22
20
13

-210
-256 397
–
6 070

-228
-244 962
-484
25 880

22

946

17 198

-249 591

-202 596

438

96

438

696

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

Kassaflöde från löpande verksamhet före
förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i maskiner och inventarier
Investering i pågående nyanläggningar
Investering i hyresfastigheter
Erhållen likvid vid försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Kostnadsförda investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förändring långfristiga fordringar
Koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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24

Rapport över förändring
av eget kapital
Belopp, tkr

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Summa

Ingående balans per 1 januari 2016
Årets resultat

15 000

14 900

368 331

398 231

11 094

11 094

Utgående balans per 31 december 2016

15 000

14 900

379 425

409 325

Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat

15 000

14 900

379 425
57 786

409 325
57 786

Utgående balans per 31 december 2017

15 000

14 900

437 211

467 111
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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”).
Intäkter
Micasa Fastigheter 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.
Leasingavtal
Micasa Fastigheter har följande typer av leasingavtal;
Avtal gällande kontorsmaskiner, datorer
och bilar. Samtliga leasingavtal redovisas som
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operationella vilket innebär att de kostnadsförs
löpande.
Tomträtter, tomträttsavgäld är den avgift en
ägare till byggnad på kommunalt ägd mark årligen betalar till kommunen.
Låneutgifter (Räntor etc)
Räntekostnader redovisas i resultaträkningen i
den period de uppkommer.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner,
bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro
med mera samt pensioner redovisas i takt med
intjänandet. Beträffande pensioner och andra
ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.
Pensioner
Micasa Fastigheter följer pensions- och försäkringsavtalet KAP-KL. Detta är en avgifts- samt
förmånsbestämd ålderspension.
För avgiftsbestämda planer betalar bolaget
fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala
ytterligare avgifter. Bolagets resultat belastas
för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
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 motsvaran-

de tillgång eller reglera det redovisade värdet
för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler
som har beslutats före balansdagen.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en
kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom
när skatten är hänförlig till transaktioner som
redovisats direkt mot eget kapital. I sådana
fall ska även skatten redovisas direkt mot eget
kapital.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet
för att bringa den på plats och i skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat
tillgång, när det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med
posten kommer att tillfalla bolaget och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på
ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för
reparationer och underhåll samt tillkommande
utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell
anläggningstillgångs betydande komponenter
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på
dessa komponenter.
Enligt K3 17.24 får materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde eller kan
antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre
år redovisas som kostnad vid det första redovisningstillfället förutsatt att bolaget kan göra
motsvarande avdrag enligt Inkomstskattelagen.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat
restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om
en tillgång har delats upp på olika komponenter
skrivs respektive komponent av separat över dess
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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.

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
58 Micasa Fastigheter Årsredovisning 2017

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.

indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört inoch 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
2017/2018 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 2,90 (3,10) och 6,50 (6,50) procent.
Det totala värdet bedömdes uppgå till 15 466
(14 765) mnkr.
Viktiga källor till osäkerhet
i uppskattningar
Vid förmånsbestämda pensionsplaner står bolaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att
avkastningen på relaterade tillgångar kommer
att avvika från förväntningarna.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar bolagets förändringar
av bolagets likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den
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NOT 5		

NOT 6		

Leasing hyresavtal

Nettoomsättning
2017

2016

Bostäder

549 286

547 843

Lokaler

549 747

555 206

1 745

2 435

1 100 778

1 105 484

Bostäder

-10 685

-13 180

Lokaler

-17 113

-27 424

0

-150

-27 798

-40 754

1 072 980

1 064 730

21 931

3 015

Förvaltningsuppdrag

3 109

12 335

Summa övriga
förvaltningsintäkter

25 040

15 350

1 098 020

1 080 080

2017

2016

Fastighetsskötsel

-92 353

-95 423

Reparationer

-56 102

-60 177

- Vatten

-12 397

-12 463

- El/Gas

-41 272

-40 862

- Sophantering

-18 399

-17 209

- Uppvärmning

-69 645

-71 498

Lokala administrationskostnader

-69 864

-65 587

Övriga driftkostnader

-36 465

-40 659

-396 497

-403 878

Bilplatser m m

Förfaller till betalning inom
ett år, varav bostäder
35 032 (37 891)

944 164

Förfaller senare än ett men
inom fem år

2 990 362

3 440 308

Förfaller till betalning
senare än fem år

6 292 819

7 123 725

10 227 345

11 547 255

1 072 980

1 064 730

Under perioden erhållna
variabla leasingavgifter

2016

Hyresintäkter

Framtida minimileaseavgifter som kommer att
erhållas avseende icke
uppsägningsbara
leasingavtal

Summa leasing

2017

983 222
Avgår outhyrt inklusive
ytor under ombyggnad

Siffrorna är i 2017 års nivå. Cirka 65 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.

Bilplatser m m
Summa hyresintäkter
Övrigt

Nettoomsättning

NOT 7		
Drift

Taxebundna kostnader

Summa drift
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NOT 8		

NOT 10		

Leasingavtal fordon

Övriga rörelsekostnader
2017

2016

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

2017

2016

-3 643

-9 490

2017

2016

Byggnader

-315 271

-308 066

Inventarier

-14 297

-14 460

-329 568

-322 526

-328 827

-321 815

Centrala administrationskostnader

-245

-224

Lokala administrationskostnader

-496

-487

-329 568

-322 526

Byggnader

–

9 795

Summa nedskrivningar,
reverseringar per
tillgång

0

9 795

-329 568

-312 731

Förvaltningsuppdrag

Förfaller till betalning
inom ett år

41

41

Förfaller senare än ett
men inom fem år

43

83

Summa leasing

84

124

Under perioden erlagda
leasingavgifter

41

41

NOT 11		
Av- och nedskrivningar
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan
per tillgång

Summa avskrivningar
enligt plan per tillgång

NOT 9		
Avtalade framtida tomträttsavgälder
2017

2016

Förfaller till betalning
inom ett år

41 205

42 834

Förfaller senare än ett
men inom fem år

135 618

104 269

Förfaller till betalning
senare än fem år

72 513

36 618

Summa tomträttsavgälder

249 336

183 721

Tomrättsavgäld för 2017 var 42 568 (42 810).
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 2017 års utgång hade Micasa Fastigheter 95
(96) fastigheter upplåtna med tomträtt. Befintliga tomtrattsavtal förfaller med en relativt
jämn spridning över kommande 12 år.

Avskrivningar enligt plan
per funktion
Fastighetskostnader

Summa avskrivningar
enligt plan per funktion
Nedskrivningar,
reverseringar per
tillgång

Summa av- och nedskrivningar, reverseringar
per funktion
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NOT 12		

NOT 15:2		

Centrala administrationsoch försäljningskostnader

Löner och sociala kostnader anställda

Personalkostnader

2017

2016

-25 946

-21 453

-8 465

-8 721

-34 411

-30 174

Övrigt
Summa centrala
administrationskostnader

2017

2016

Löner och andra
ersättningar

-44 665

-40 412

Sociala kostnader

-30 676

-24 357

-16 328

-11 578

- varav pensionskostnader

NOT 13		

NOT 15:3		

Försäljning, utrangering av
byggnader, mark

Löner fördelade mellan ledning
och övriga anställda
2017

Försäljningspris

2016

2017

2016

5 595

25 797

Styrelse och VD

-1 521

-1 521

Bokfört värde

-2 598

-24 044

Övriga anställda

-43 146

-38 891

Utrangeringar

-10 000

–

-7 003

1 753

Summa försäljning och
utrangeringar fastigheter
och mark

Försäljning, utrangering inventarier
Försäljningspris

2017

2016

475

83

-316

0

159

83

2017

2016

125

1 120

2017

2016

Antal anställda

85

75

- varav män

37

31

Bokfört värde
Summa försäljning,
utrangering inventarier

NOT 14		
Övriga intäkter
Investeringsmoms

NOT 15:1		
Antal anställda
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Styrelse
Då styrelsens ordförande var borgarråd utgick
ingen personlig ersättning. Arvode för utfört
arbete fakturerades från Stockholms stad och
uppgick till 85 (63) tkr. Till övriga styrelseledamöter utgick ett arvode om 276 (265) tkr.
Verkställande direktör
Till VD har under året utgått lön med 1 521 tkr.
Vid uppsägning av anställningsavtalet gäller
en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Om uppsägningen sker från bolagets sida utgår
ett vederlag. Det ska motsvara antalet månader
som anställningen som VD pågått vid tidpunkten för uppsägning, dock maximalt 24 månadslöner inklusive uppsägningstid. Av bolagets
pensionskostnader inklusive löneskatter utgör
VD:s andel 4 837 tkr.
Pension utgår enligt KAP-KL kompletterad
med avgiftsbaserad chefspension vilken redovisas i balansräkningen under avsättningar. För
övriga ledande befattningshavare följer uppsägningstider gällande kollektivavtal. Pensioner
utgår enligt allmän pensionsplan från 65 års
ålder.
Micasa Fastigheter följer pensions- och försäkringsavtalet KAP KL. Detta är en avgifts- samt
förmånsbestämd ålderspension. Betalningar

görs löpande till avgiftsbestämd ålderspension
med 4,5 procent av lönesumman upp till 30 inkomstbasbelopp. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp görs även en betalning till förmånsbestämd ålderspension. Pensionskostnaderna
belastar resultaträkningen i den takt de intjänas.

NOT 16		
Uppgift om inköp och försäljning
inom samma koncern
2017

2016

Inköp koncern Stadshus AB

-40 476

-34 666

Inköp Stockholms stad

-45 731

-47 445

Summa inköp

-86 207

-82 111

9 768

8 736

NOT 15:4		

Försäljning koncern
Stadshus AB

Könsfördelning inom företagsledning
och styrelse

Försäljning Stockholms
stad

697 775

697 988

Summa försäljning

707 543

706 724

2017-12-31 2016-12-31
Andel
kvinnor

Andel
kvinnor

Styrelse ordinarie
ledamöter

43%

57%

Styrelsesuppelanter

40%

40%

Övriga ledande
befattningshavare

57%

63%

NOT 15:5		

NOT 17		
Ränteintäkter och liknande
resultatposter
2017

2016

Ränteintäkter övriga

58

50

Summa ränteintäkter
och liknande resultatposter

58

50

2017

2016

Räntekostnader

-78 718

-93 910

Summa räntekostnader
och liknande resultatposter

-78 718

-93 910

Ersättning till revisorer
2017

2016

Arvode för revision E&Y

-128

-283

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

-50

-

Förtroendevalda revisorer

-18

-19

Skatterådgivning

-18

-472

NOT 18		
Räntekostnader och liknande
resultatposter

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.
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NOT 19		

NOT 20		

Uppgift om inköp och försäljning
inom samma koncern

Förvaltningsfastigheter
2017

2016

8 683 598

8 466 322

2017

2016

-36 522

-31 920

Skatt ränteavdrag
tidigare år

-3 162

-33 361

–

484

Skatt ränteavdrag
innevarande år

-6 554

-7 568

Överfört från produktion

376 020

252 966
-36 174

18 044

16 815

Försäljningar och
utrangeringar

-14 744

Uppskjuten skatt
Summa skatter

-28 194

-56 034

9 044 874

8 683 598

Resultat före skatt

85 980

67 128

Skatt enligt gällande
skattesats

-18 916

-14 768

-2 141 783

-1 845 847

-118

-232

-315 271

-308 066

2 146

12 130

-75

-87

-2 454 908

-2 141 783

Skattemässig effekt av
försäljning fastigheter

14

386

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Ej uppskjuten skatt på
temporära skillnader

617

-404

Ingående ackumulerade
nedskrivningar

–

-9 795

Skatt ränteavdrag
tidigare år

-3 162

-40 929

Reversering

–

9 795

0

0

Skatt ränteavdrag
innevarande år

-6 554

–

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

6 589 966

6 541 815

-28 194

-56 034

Utgående bokfört värde
byggnader
Taxeringsvärde byggnader

1 896 126

1 897 126

34%

83%

360 244

360 244

–

–

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

360 244

360 244

Utgående bokfört värde
mark

360 244

360 244

1 216 021

1 218 046

645 197

647 222

Utgående bokfört värde
byggnader och mark

6 950 210

6 902 059

Skattemässigt restvärde
byggnader och mark

6 876 415

7 096 696

Verkligt värde byggnader
och mark, se not 4

15 465 800

14 765 450

Aktuell skatt

Skatteeffekt av icke
avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av schablonintäkt periodiseringsfond

Summa skatt
Effektiv skattesats
exklusive temporära
skillnader

Byggnader
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Nyanskaffningar under året

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade
avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt plan
Försäljningar och
utrangeringar

Mark
Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde
Försäljningar och
utrangeringar

Taxeringsvärde mark
- varav tomträttsmark
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NOT 21		

NOT 22		

Inventarier

Pågående ny- och ombyggnader
2017

2016

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde

61 260

61 644

Nyanskaffningar under
året

210

228

Försäljningar och
utrangeringar

-7 168

-612

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

54 302

61 260

Ingående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

-32 204

-18 358

Årets avskrivning enligt plan

-14 297

-14 458

6 852

612

-39 649

-32 204

Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Ingående ackumulerat
anskaffningsvärde

4 145

1 743

Nyanskaffningar under
året

–

6

Omklassificeringar

–

2 396

Försäljningar och
utrangeringar

–

–

4 145

4 145

Utgående bokfört värde

2016

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden

276 681

301 883

Periodens inköp

256 397

244 962

-946

-17 198

Överfört till färdigställda
fastigheter

-376 020

-252 966

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

156 112

276 681

Utgående bokfört värde

156 112

276 681

2017

2016

63 019

44 975

Kostnadsförda
investeringar

NOT 23		
Uppskjuten skattefordran
Fastigheter

Konst

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

2017

NOT 24		
Andra långfristiga fordringar

18 798

33 201

2017

2016

40

40

Fordran Husbyggnadsvaror HBV förening

294

732

Utgående bokfört värde

334

772

2017

2016

Förutbetalda leverantörsfakturor

2 282

1 801

Summa förutbetalda
kostnader och upplupna
intäkter

2 282

1 801

Andel Husbyggnadsvaror
HBV förening
(702000-9226)

NOT 25		
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
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NOT 26		

NOT 30		

Förslag till vinstdisposition
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
I ny räkning balanseras

2017

2016

409 325

398 231

57 786

11 094

467 111

409 325

Eventualförpliktelser och
ställda säkerheter
Borgensåtagande till
Fastigo (Arbetsgivarorganisation)
Ställda säkerheter

NOT 27		
Periodiseringsfonder
2017

2016

Periodiseringsfond tax 2015

50 800

50 800

Periodiseringsfond tax 2016

33 700

33 700

Periodiseringsfond tax 2017

48 000

48 000

Periodiseringsfond tax 2018

55 300

–

187 800

132 500

2017

2016

2 850

2 612

Summa periodiseringsfonder

NOT 28		
Pensionsskuld VD

Avsättning inklusive indexuppräkning år 2017
uppgår till 238.
Pensionsskulden är avgiftsbaserad. Se även
not 15:3.

NOT 29		
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
2017

2016

21 959

23 757

7 826

7 477

Övriga upplupna
kostnader

29 404

13 842

Summa upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter

59 189

45 076

Förskottsbetalda hyror
Personalrelaterade
kostnader
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Summa eventualförpliktelser och
ställda säkerheter

2017

2016

789

723

–

–

789

723

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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Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Nordkapsgatan 3,
Box 1298, 164 29 Kista
Telefon: 08-508 360 00
www.micasa.se

