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2019 I SIFFROR

besökare har deltagit vid informationsträffar
för nyproduktionsprojektet på Lappis.

1 551
bostäder frigjordes under 2019.

449,3

miljoner uppgick omsättningen till 2019.
En ökning med 5,1 % från 2018.

7 300
kvm byggs på nybygget på Lappis.

4 263
hyreskontrakt förmedlades under året.

297

bostäder var under uppförande 2019.

Byta bild!

VD HAR ORDET

På väg på en stark
utvecklingsresa

N

är vi stänger böckerna för 2019 kan jag
se tillbaka på ett år då vi tagit stora kliv
framåt. Studentbostadsbranschen ser
annorlunda ut idag jämfört med vad
den tidigare gjort. Detsamma gäller
också för Stockholms studentbostäder.
De senaste åren har vi lagt stor vikt på att vässa oss för
att kunna möta våra kunders ökade krav på leverans,
både i form av fler bostäder och inte minst vad gäller
personlig och digital service.
2019 har varit ett år då vi lagt extra stort fokus på
våra kunders resa hos oss. Varje år har vi ett prioriterat
mål och 2019 har det målet varit ”Det goda kundmötet”.
Vi har lagt extra fokus på introduktionen i boendet, hur
vi kommunicerar i projekt och att alla våra leverantörer
ska upplevas som bärare av vårt goda bemötande.
Inte minst det digitala mötet är viktigt för våra studenter. Under 2019 tog vi stormsteg mot en ny webbplats som vi i dagarna just lanserat. Vi har över 10000
hyresgäster som ska kunna signera kontrakt, boka tvättid och mycket mer. Det känns härligt att äntligen ha
en webbplats vi verkligen kan vara stolta över och som
framförallt förenklar livet för våra studenter. Vi har
också påbörjat stora förbättringar för våra korridorsboenden. Vi som hyresvärd kan göra mycket för att förbättra vår kollektiva boendeform och genom Korridorsprojektet har vi låtit studenterna själva få komma med
idéer och tankar kring utveckling. Grunden i projektet
har varit det fysiska mötet mellan oss och våra hyres-
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gäster, inte sällan över en pizza i ett gemensamhetskök.
Jag har själv varit med på dessa köksmöten och att få
sitta ner och samtala och skratta med våra hyresgäster är bland det bästa med mitt jobb. Att vi är på rätt
väg när det handlar om vår kundservice visar också vårt
NKI-betyg: vi förbättrade oss hela fyra enheter vilket
såklart känns roligt. Och bättre ska det bli, inte minst
genom vår satsning på att skapa ”Sveriges smartaste
kundcenter” som drog igång 2019.

vinst i berlin

Under 2019 har jag och flera av våra chefer haft en student som mentor och det har varit enormt givande.
Studenter har en oslagbar förmåga att komma med
relevanta idéer och förslag som utvecklar vår verksamhet. Just mentorsprogrammet var ju också en stor anledning till att vi vann priset Best visionary leadership
award på Class of 2020 i Berlin, en studentbostadskongress där studentbostads-organisationer från hela världen nätverkar och tävlar om bästa verksamheten. När
de läste upp vårt namn som vinnande organisation så
tänkte jag på vilket enormt arbete alla våra medarbetare
lagt ner för att göra detta till verklighet. Det går inte att
känna annat än stolthet!
Behovet av studentbostäder i Stockholm är fortsatt stort och därför är det bra att vi under 2019 haft
projektinvigning av nybygget vid Lappkärrsberget och
att vi snart sätter spaden i backen vid Björkhagen samtidigt som bygglovsprojekteringen för ytterligare 400

”Vi är på god väg att infria
vårt mål om 10 000 bostäder
i beståndet till 2028”
Foto: Jana Eriksson

bostäder vid området Jerum vid Gärdet pågår för fullt.
Dessutom är detaljplanerna igång för både till och
ombyggnad av Forum vid Roslagstull och nybyggnad
vid Fyrtalet på Gärdet.

långsiktiga politiska initiativ behövs

Vi är alltså på god väg att kunna infria vårt mål om 10
000 bostäder i beståndet till 2028. Men det kommer
inte att räcka att enbart bygga nytt. I dagens Stockholm har våra studenter svårt att hitta en bostad när
de är klara med sina studier och ska börja arbeta. Detta beror till stor del på en icke fungerande flyttkedja.
Att skapa större rörlighet på marknaden är således
väldigt viktigt. För våra studenter kan det alltså vara
minst lika viktigt att det även byggs bostäder för äldre
och att kloka incitament skapas för att fler lämnar villan när barnen flyttat ut. Sverige måste helt enkelt bli
bättre på att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet!
Vi på Stockholms Studentbostäder är sannolikt bäst i
landet på att skapa rörlighet i våra bostäder genom att
hela tiden jobba för att det är just studenter som bor

hos oss. Något vi kommer att fortsätta med.
Här efterfrågar vi att politiken tar ett större ansvar för hela bostadsmarknaden och börjar agera
för en mer långsiktigt strategisk bostadspolitik. För
vad händer när framtidens professionella väljer bort
Stockholm för att det inte finns tillräckligt med boenden? Det får såklart konsekvenser på flera håll, inte
minst för Stockholms konkurrenskraft.
En sak som är säker är att vi i alla fall kommer att
fortsätta att trycka på för en mer hållbar studentbostadssituation, och under 2020 satsar vi specifikt på
just hållbarhet på flera olika sätt.
Slutligen vill jag verkligen tacka våra kunder,
medarbetare, vår styrelse och alla samarbetspartner
för ett härligt år. Vi ses 2020!

Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder
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ÅRET I KORTHET

MED DET GODA
MÖTET I FOKUS
Att vara hyresvärd åt studenter och få erbjuda dem en trygg
plats att kalla hemma är en stor ära. Under decenniets allra
sista år har fokus legat på "Det goda kundmötet". I både digital och fysisk form har mötet med studenterna varit en av våra
viktigaste punkter. Nu ser vi tillbaka på ett år där vi kunde
hälsa tusentals nya studenter välkomna hem!

januari:

februari:

mars:

maj:

juli:

september:

oktober:

november:

Samtliga anställda
påbörjade en utbildning
i gott kundbemötande.

Det omvända mentors
programmet lanseras.
Fem av våra chefer får
studenter som mentorer.

Invigning av nyproduktions
projektetet på Lappis under
pompa och ståt med tema
hållbarhet. Vi bygger 800 nya
bostäder med första inflytt 2020.

Vi har en Boendedialog med
våra hyresgäster som får
möjlighet att tycka till om
vårt hållbarhetsarbete.

Almedalsveckan där vi deltog i ett
seminarium där bostadsministern
medverkar. Vi deltar även i ett
panelsamtal om att främja psykisk
hälsa bland studenter och medver
kar på ett generationsmingel.

Den största inflytten för året
äger rum. Stora delar av
organisationen engageras
när 528 studenter får en ny
bostad!

Vi lanserar Boprövnings
bussen. Vi möter studen
terna ute på lärosätena
och svarar på frågor kring
boprövningen.

Våra entreprenörer går en
utbildning i gott bemötande
och vi lanserar en handbok i
bemötande för entreprenörer.
Vi vinner det internationella
priset Visionary leadership
award.

Projektledare Jan
Pechan och Jesper
Lundberg diskuterar
utemiljön vid nybygget
på Lappis.
Foto: Jana Eriksson

LAPPIS

LAPPIS SNART
SVERIGES
STÖRSTA CAMPUS
Stockholmsstudenternas stolthet Lappkärrsberget är mitt inne i en
förändring. När vi nu satsar mot vårt mål om att ha 10 000 bostäder
i vårt bestånd får Lappis 800 nya hem för studenter. D
 ärmed kommer
Lappis bli Sveriges största studentbostadscampus med en och samma
ägare. Under året som gått har fullt fokus legat på den f örsta etappen;
de fyra nya punkthusen närmast vattnet.

M

ed 2200 studentbostäder är Lappkärrsberget utanför Roslagstull som
ett litet samhälle i sig. Här bygger vi
totalt 800 nya bostäder, vilket kommer göra Lappis till Sveriges största
campus med en och samma ägare.
– Lappis är en grundbult i Stockholms studenthistoria, säger förvaltare Jesper Lundberg. Nu utvecklar vi
det mot ett ännu mer levande campus som möter kra-
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ven på ett modernt boende för dagens studenter. Det är
såklart ingen tävling, men det känns ändå roligt att vi
kommer ha Sveriges största campus. Storleken ger oss
möjligheter att testa olika grepp och idéer på ett annat
sätt än om det vore mindre.

en ny årsring

2019 har inneburit fullt fokus på den första etappen:
297 nya bostäder i fyra punkthus. Året inleddes med
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Jesper Lundberg, Jan Pechan
och Julia Olausson beundrar
utsikten från Lappis.
Foto: Jana Eriksson

”Tänk att bo i en
nationalpark,
jättenära stan
med egen strand”

markarbeten och den officiella projektinvigningen skedde i
mars. När året rundas av är alla fyra husen påbörjade, två av
dem delvis tegelklädda, med stommar och tak helt klara. Inuti
pågår arbetet med innerväggar, gipsning och målning för att
stå klara för inflyttning med början kring sommaren 2020. De
två andra husen har gjutna grundplattor och stommar resta
upp till de två första våningarna.
För att passa ihop med områdets karaktäristiska tegelröda 60-talshus är även de nya punkthusen tegelklädda, men i
andra färger.
– Handslaget tegel i tre olika sorter ihop med fyra olika
fogfärger ger ett levande intryck, berättar projektledare Jan
Pechan. De fyra husen kommer ha varsin egen framtoning,
och markerar en ny årsring för Lappis.

hållbart byggande och helhetstänkande

I all vår nyproduktion och förvaltning är hållbarhet en viktig
aspekt. I nyproduktion bygger vi enligt Miljöbyggnad silver
och alla nybyggda hus på Lappis kommer att certifieras enligt
det. Det innebär bland annat att husen är byggda med hänsyn
till energianvändning, innemiljö och materialval.
– Certifieringen utfärdas när allt är projekterat, men i
och med att vi under hela processen styr och kontrollerar mot
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miljömålet så känner vi oss redan nu trygga med den,
säger Jan.
Det Lappis som växer fram betyder mer än bara
nya huskroppar, det är ett rejält kliv mot ett modernare
campus. Nyproduktionen på Lappis ger stora möjligheter att utveckla närservicen i området.
– Lappis har redan ett torg med mataffär, pizzeria
och service som vi vill utveckla framöver, säger Jan. De
nya husen ligger närmast vattnet och vi möjliggör för
mer liv och rörelse med liknande verksamheter även
åt andra hållet. Men ett levande studentbostadscampus
innefattar mer än bara praktiska saker och kräver ett
helhetstänkande.
– Vi bygger för studenterna, förtydligar Jesper. En
viktig del har varit att lyssna till deras önskemål, vilket
vi bland annat gör genom vårt omvända mentorskap.
Det ger många nya insikter.

plats för trygghet och gemenskap

Julia Olausson är en av fem husvärdar på Lappis. Hon
möter studenterna i stort sett varje dag.
– Campuset är ett mysigt område med en härlig
blandning av studenter med över 80 nationaliteter. Det

finns till och med en förskola, som verkligen skänker
liv och rörelse till området. Det är spännande när vi nu
utvecklar området och samtidigt ska bevara den känsla
som Lappis har. Gemenskapen hos studenterna som
lever här, hänger på gården på somrarna, grillar och
festar – det smittar av sig på oss som jobbar. Jag hade
gärna bott här om jag varit student!
Julia och många med henne framhåller det vackra
läget med närheten till vattnet och ”Lappis Beach” som
en av Lappis unika fördelar.
– Tänk att vara student, ha nära till både universitet och city – och bo mitt i en nationalstadspark! I
princip med egen strand! Det tror jag inte man hittar
på många ställen, säger Julia.
Det stora fokuset under året har naturligtvis varit
bygget av själva huskropparna, men i gestaltningsplanen ingår även utemiljön.
– Vi har ett helhetstänkande även här, fortsätter
projektledare Jan. Från undersökningar vet vi att dagens studenter önskar flexibla ytor. Man sitter inte
längre instängd i sitt rum och pluggar. I den här första
etappen skapar vi ytor utomhus för att möjliggöra att
studenterna ska kunna sitta lite här och var. Den lu-
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Vid årets slut var
alla fyra punkthusen
påbörjade, och i två av
dem var innerarbetet
redan igång.
Foto: Jana Eriksson

tande tomten byggs i terrasser, det kommer finnas murar som
man kan sitta på med mera.

förvaltare jesper håller med:

– Det är superintressant med studiemiljöer utomhus. Att
kunna sitta i grönska, få annan energi och inspiration under
intensiva studieperioder är värdefullt, säger Jesper. Närheten
till stranden har vi såklart i åtanke hela tiden. Jag drömmer
om att ha kajaker för utlåning, sätta upp ett beachtennisnät,
kanske en liten bod med lånegrejer. Vi får se vad vi kan göra!

vr, 3d och bostadskarriär

Den som är nyfiken på hur det ”färdiga” Lappis kommer se ut
kan besöka husvärdskontoret och ta en virtuell tur i området
med VR-glasögon.
– När de nya lägenheterna publiceras för bokning kan
studenterna se dem i en 3d-vy, berättar Jesper. Då kan man
uppleva lägenheten på ett helt annat sätt, se sig omkring ungefär som gatuvyn i google maps och få en känsla av hur det
skulle vara att bo där.
Eftersom studenterna samlar köpoäng hela sin boendetid
finns möjlighet att göra bostadskarriär inom området.
– Den som börjar med ett korridorsrum kanske efter
något år kan flytta till en etta med kök några trapphus bort.
Lappis är stort och har alla former av boenden, även treor och
fyror på uppåt 87 kvadratmeter med balkong och utsikt över
vattnet. Här kan man leva ett gott studentliv – och flytta utan
att flytta från Lappis!

852

BLANDARE

40
l
KAFFE
installeras i de fyra hus som byggs.

dricks under en dag på bygget.

47 396
TEGELSTENAR

läggs i den södra fasaden på Lappis.

•

lappkärrsberget nybyggnation, etapp 1
Huskroppar 4 st
Lägenheter 297 st
Fördelning 90% ettor, 10% tvåor
Snittyta ettor: 23 kvm
Inflyttning planerad etappvis 2020

campus lappis, projektplan

Nya Campus Lappis blir ett modernt studentområde. Förutom
första etappens fyra punkthus kommer nybyggnationen bestå av
ett lamellhus och ett u-hus. Lamellhuset kommer också inrymma
en ny förskola och en lokal för exempelvis kaféverksamhet.
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DET OMVÄNDA MENTORSPROGRAMMET

NYTÄNK MED
STUDENTER
SOM MENTORER
Av studenter. För studenter. Med studenter. Så beskriver vi
oss själva, men vad betyder det i realiteten? Ett svar stavas
”det omvända mentorsprogrammet”, ett initiativ som vände
upp och ner på hur ett mentorsprogram brukar se ut
– och som ledde till en utmärkelse på internationell nivå.
14

Philip Knis, mentor till
förvaltningschef Mathias Lantz.
Foto: Jana Eriksson

”När jag såg att man
hade möjlighet att
får vara mentor åt
en chef tyckte jag
att det lät innovativt
och spännande.”

A

tt få in studenternas perspektiv, tankar och
idéer i utvecklingen av organisationen har alltid varit viktigt för oss, vi är ju trots allt grundade av studenter och än idag består delar av
styrelsen av Stockholmsstudenter. Studenter
involveras i flera projekt, exempelvis i boendedialog kring vårt hållbarhetsarbete, och för att ta ytterligare ett
steg och involvera studenter på ledningsnivå behövde vi testa
nya, outforskade vägar. Idén om ett mentorsprogram, men att
vända på hela upplägget kom på tal. En idé som skulle ge studenten en helt ny premiss och som skulle skapa större frihet
och möjlighet att påverka. Sagt och gjort, det omvända mentorsprogrammet blev verklighet. Fem personer inom ledande
befattningar: vd, ekonomichef, förvaltningschef, hållbarhetsoch kvalitetsstrateg och projekt- och teknikchef fick möjlighet
att få varsin student som mentor. Genom att ha studenter som
mentorer fick vi möjligheten att både ta del av varje students
nytänkande och kompetens men också av de nya teorier och
tankar som florerar inom respektive students utbildningsprogram.

utveckling genom samarbete

NYPRODUKTION

Mentorsparet Jan Karlsson och Sebastian
Rose i samtal under avslutningsmiddagen. Foto:
Foto: Jana Eriksson

Philip Knis studerar fastighetsutveckling på KTH och kom i
kontakt med oss på en arbetsmarknadsdag.
– Jag visste knappt att Stockholms studentbostäder var en
arbetsgivare men när jag såg att man hade möjlighet att få vara
mentor åt en chef tyckte jag att det lät innovativt och spännande, säger Philip.
Jan Karlsson är ekonomichef med IT-ansvar och hans
mentor blev Sebastian Rose, som studerar urban management
på KTH.
– Jag fick hjälp av Sebastian i två perspektiv, både som student och tänkt boende hos oss och utifrån hans kommande
yrkesroll, säger Jan.
Precis som för Philip och Mathias så hittade inte Jan och
Sebastian vad de skulle fokusera mentorstiden kring på första
mötet, utan det tog ett par träffar innan de hittade rätt. Men
när de väl hittade ”sin grej” blomstrade samarbetet och ny innovationskraft skapades. De började tillsammans titta närmare
på vårt bestånd och vissa specifika fastigheter där det fanns
stora utvecklingsmöjligheter.
– Fastighetsutveckling och fastighetsanalys är ju Sebastians
intresseområden så det var perfekt för både honom och mig
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Mathias Lantz och Philip Knis presenterar hur
de upplevt mentorsskapet för övriga mentorspar.
17
Foto: Jana Eriksson

Genom Philips färska kunskaper från universitetet samt
sina erfarenheter som boende i studentrum gick diskussionerna med Mathias från idéer och tankar till skarpa Excel-filer och konkreta förslag.
– Vi gick lite baklänges. Istället för att börja hos Stockholms studentbostäder så började vi hos studenten, alltså
vad en omvandling kan betinga för värde för de som bor i
området idag.

vinnare av internationellt pris

Vd Ingrid Gyllfors i samtal
med sin mentor Beatrice.
Foto: Jana Eriksson

att koncentrera oss på just det.
Genom Sebastians kompetens inom området och
tillsammans med Jans erfarenhet och kunskap, mejslades ett konkret förslag fram kring utvecklingen för en
speciell fastighet.
– Sebastian har bidragit med mycket, inte minst
när det handlar om perspektivet vad som är attraktivt
för studenter, exempelvis hur viktigt det är med närheten till lärosätet och till service av olika slag., säger Jan.
Vilka var dina upplevelser av att ha en student som
mentor?
– Det gav mig mycket energi. Istället för att råda
fick jag tänka till i vad jag vill ha stöd i. Största effekten
tror jag är att det stärker vårt varumärke och vår stolthet, att vi vågar använda studenter. Vi öppnar oss och
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säger ”det här är vi, vi är öppna för nya perspektiv”. De
fem mentorerna blir dessutom ambassadörer för oss
ute på lärosätena.

studentperspektivet viktigt

Även Philip och Mathias hittade en nisch för sitt samarbete efter ett par möten tillsammans. Under en rundtur
bland våra olika områden började Philip och Mathias
prata korridorsboenden kontra boende i lägenhet. Studenter idag efterfrågar just lägenhet, eller boenden där
man inte delar kök med okända, i större utsträckning
än boende i korridor med gemensamt kök.
– Vi började diskussionen kring ett specifikt område och frågan om det ens är möjligt att genomföra
en omvandling och hur det skulle gå till, säger Philip.

Utöver ny energi och nya tankesätt till organisationen fick det
omvända mentorsprogrammet ytterligare en positiv följd. I
november deltog vi i den internationella studentbostadskongressen Class of 2020 där vi tävlade i kategorin Best visionary
leadership. På Class of 2020 deltar studentbostadsbolag från
hela världen för att dela kunskap, inspireras av varandra och
för att tävla i vilka som har den bästa verksamheten. För att
vinna tävlingen skulle man som organisation bland annat visa
upp hur man har tänkt på ett innovativt sätt för att inkludera
studenter och förbättra studentbostaden. Prisutdelningen hölls
i Berlin och när moderatorn sprättade upp kuvertet med vinnaren tystnade lokalen i en spänd förväntan. ”And the winner is
Stockholms studentbostäder!”. Tystnaden förbyttes i glädjerop
och rungande applåder när vd Ingrid Gyllfors hämtade priset
på scen.
Philip, hur känns det för dig att ha bidragit till att Stockholms studentbostäder tog hem priset?
– Det känns häftigt och det här har verkligen varit en stor
möjlighet för mig. Alla som jag pratat med om detta har fått
upp ögonen för Stockholms studentbostäder som arbetsgivare och det visar svart på vitt att det här är ett spännande och
innovativt initiativ.

•

juryns motivering
När vi vann priset på studentbostadskongressen Class of 2020 lät
motiveringen så här:
Run by students for students – fabulous concept and ability to give
the target audience a real voice in how their accommodation needs
are met.” We are very excited to see your further developments!

Vinnar-statyetten.
Foto: Jana Eriksson
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SÅ VAR DET FÖRR

FRÅN SOVSÄCK
TILL SERVICE
DYGNET RUNT
Kontakten med våra hyresgäster – studenterna – är en av de v iktigaste
delarna av vår verksamhet. Under de sextio år som vi har varit
verksamma har över 300 000 studenter fått sitt första hem. Alla har på
ett eller annat sätt varit i kontakt med kundservice. Mycket har hänt
från pärmarnas tid till dagens snabba informationsflöde.

I

över sextio år har vi jobbat med och för studenter,
vilket innebär en enorm och unik kunskap. För att
vara ledande inom studentbostäder krävs dock att
aktivt jobba med att hela tiden förbättra både bostäder och kundservice.
– Dagens studenter ställer krav på informationstillgänglighet och snabb service. Det ställer också
höga krav på oss som jobbar här och möter studenterna,
säger Eva Sjölund på kundservice.
Eva har jobbat som handläggare sedan 1991 och följt
utvecklingen på nära håll. På den tiden var förutsättningarna minst sagt annorlunda än idag. Det fanns ingen
web utan det fysiska kontoret var navet, dit studenterna
ringde och kom in personligen med sina frågor. Stu-

Eva Sjölund har arbetat med kundservice
åt Stockholms studenter i nästan 30 år.
Foto: Jana Eriksson
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denterna tog den första kontakten per telefon och bad
om broschyrer och ansökningsblanketter. Medarbetarna
hade bråda dagar med att skicka ut information och ta
emot ansökningar, öppna kuvert, läsa och registrera ansökningar manuellt. Att stå i bostadskön kostade pengar,
så betalningar skulle också registreras.
– En dag i veckan vek vi helt åt administration och
stängde kontoret för besök, berättar Eva. Vi printade ut
långa listor på sådant där randigt ”pyjamaspapper”.

lägenhetsförmedling på whiteboard

För studenterna krävdes det betydligt mer eget ansvar
än idag. De fick själva hålla reda på sin kötid och var
tvungna att ringa till kontoret för att få besked om när
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Eva i samma korridor i
årsredovisningen från 1995

Foto: Jana Eriksson
Mycket har ändrats sedan Eva började på kundservice för 30 år sedan. Då fanns ingen webb utan allt hanterades manuellt via telefon och ansökningsblanketter.

det fanns lediga lägenheter och vilka som kunde söka
dem. Själva förmedlingen arrangerades under en eller
två sådana förmedlingsdagar per månad.
– Vi läste in meddelanden på vår telefonsvarare,
ungefär ”Personerna som har könummer 1 till 30 är
välkomna till oss den 1 september ”, säger Eva. På själva dagen gällde det att vara där tidigt. Köerna ringlade
sig långt ut på Valhallavägen! Inne på kontoret skrev
vi upp tillgängliga lägenheter på en stor whiteboardtavla och studenterna fick välja i tur och ordning efter köplats. Ingenting fanns digitalt, utan vi hade stora
planritningar på stora papper som vi gick och hämtade
så att studenterna kunde se just de lägenheter de var
intresserade av. När en lägenhet blev tagen gick vi ut
och strök den från tavlan. Då kunde det hända att ett
helt gäng som hade spetsat in sig på just den lägenheten reste sig och gick. Bostadsbristen var inte lika stor
som idag utan studenterna kunde vara lite mer kräsna.

sista minuten

Alldeles innan inflyttningsdagarna kunde det uppstå
lediga bostäder som behövde förmedlas snabbt. En idé
om ”sista-minuten-bostäder” skapades, där hälften av
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dem förmedlades via personliga besök enligt först-tillkvarn-principen.
– Vi meddelade på telefonsvararen hur många bostäder vi skulle ha det datumet och att först till kvarn
gällde, berättar Eva. Redan på fredagskvällen kom studenter och ställde sig i kö utanför kontoret, tog med sovsäckar och övernattade hela helgen för att stå först i kön
måndag morgon. Efter ett tag insåg vi att det var ohållbart. Det slog också orättvist mot de som inte bodde i
Stockholm, och ändrades snart till att bokas per telefon.

modern kundservice idag

Idag är kundservicen modern, mestadels digital med
webben som ett starkt stöd där information finns tillgänglig dygnet runt.
– Det är en enorm förbättring för både studenterna och oss, säger Eva. De måste fortfarande vara aktiva
och logga in, men inte alls som förr. Tidigare kunde
studenterna avsätta en halv dag, och kanske ändå inte
få någon lägenhet trots lång kötid.
Via inloggning på Mina sidor på webben kan studenterna se sin köstatus, lediga lägenheter och göra intresseanmälan dygnet runt. Om de får erbjudande och

Foto: Jana Eriksson
Att jobba med studenter är att få vara en liten del av framtiden. I Stockholms studenbostäders arkiv finns många härliga minnen sparade.

tackar ja tecknas kontraktet digitalt. Inga fysiska underskrifter behövs längre. Men kundservice fyller ändå
ett stort behov för många studenter.
– Trots att jag jobbat i nästan 30 år kan jag få frågor som jag aldrig fått förut. Det sporrar oss på kundservice att hela tiden bli ännu bättre. Om vi får många
frågor om ett särskilt ämne vet vi att det är något som
måste förtydligas på webben.
De flesta frågorna handlar om kötid och framtidsprognoser. Men i Evas jobb ingår även att lämna tråkiga besked som när någon inte klarat sina poäng och
måste sägas upp.
– Man får inte glömma att det handlar om
människor, deras hem, liv och mående. Studieperioden
är en otroligt viktig period i livet men den är inte alltid
guld och gröna skogar. Vi måste visa förståelse även när
vi tvingas lämna ett tråkigt besked.
– Det är fantastiskt kul när vi får en personlig hälsning från en avflyttande student som är klar med sina
studier, som skriver att ”det här har varit min bästa period i livet, det har varit så kul att bo hos er”. Det är
bekräftelse på att vi gör ett bra jobb!

•

milstolpar
•B
 oprövningarna och samarbete med Ladok 2005
För att säkerställa att studenterna tar de poäng som
krävs måste studieresultaten redovisas varje termin.
Genom ett samarbete med Ladok, som samlar de flesta
utbildningssäten, kan vi hämta studieresultat automa
tiskt. Många av studenterna behöver alltså inte skicka in
någonting alls till oss.
•D
 igital uppladdning av studieintyg 2009
De studenter som studerar vid andra skolor måste själva
skicka in sina studieintyg. Från och med 2009 kan de
enkelt ladda upp dem digitalt, och slipper fysiska kopior,
kuvert och krångel.
•D
 igitala kontrakt 2010
2010 införs digitala kontrakt vilket innebär att studen
terna inte längre behöver stressa och passa särskilda
besökstider för kontraktsskrivning. Sedan dess har vi
enbart digitala kontrakt.
•N
 y webbplats lanseras 2020
En ny webbplats som förenklar för studenterna på olika sätt.
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NYA WEBBPLATSEN
HÅLLBARHET

”VI KOMMER VARA
I FRAMKANT
DIGITALT”
Med över en halv miljon besök per år är vår webb ett minst sagt
viktigt verktyg för oss för att kunna leverera en god kundservice. 2017
stod vi med en föråldrad webb med dålig funktionalitet och låg användarvänlighet, därför låg ett stort jobb framför oss för att ta klivet in
i en mer digital framtid. Nu, två år senare ska den nya webben lanseras – tack vare en stor portion engagemang från våra kunder.

D

et fanns en stor frustration och det kan
man förstå. Så säger Linda Essner när
hon beskriver hur den gamla webbplatsen upplevdes av våra kunder. För tio
år sedan var vi först med att kunna erbjuda digital signering av kontrakt men
sedan dess har webbplatsen inte utvecklats i takt med
tiden. Att leverera en webbplats för många besökare
som ska kunna göra alltifrån att signera kontrakt till
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att boka tvättid är komplext. Det kräver att flera olika
system kan integreras och mycket måste skötas med
stor säkerhet för den personliga integriteten. 2017 var
den dåvarande webben på väg mot sin maximala belastning vilket ledde till buggar, samtidigt som användarvänligheten var låg efter år av olika administratörer.
Där och då togs ett beslut att gå ifrån att släcka bränder
på webbplatsen till att istället skapa en helt ny webb
som ska ge oss förutsättningar att hamna i framkant

Linda är projektledare av nya webben.
Foto: Jana Eriksson
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BESÖK PER DAG
har webben i genomsnitt

3395
KONTRAKT
signerades på vår webb under 2019

digitalt. Den första versionen av den nya webben lanseras i
början av 2020 och Linda Essner har projektledaransvaret.
Jessica Frödin har rollen som länken mellan studenterna
och webben och Annluis Rodriguez jobbar med webbens nya
design och interaktion.
– Besökarna har sina behov och vi som organisation har
våra. Vi och våra kunder möts ju på webben och det har varit
spännande att skapa en produkt som ska möta alla behov,
säger Annluis.
– Vi såg att behovet av en ny webb fanns. Vi kunde få in
samma typ av frågor där svaret fanns på webben men våra
kunder hittade inte informationen eller förstod inte vad som
stod. Så vi såg vilka stora möjligheter som fanns, säger Jessica.
Vad har ni för mål med den nya webbplatsen?
– Vår första prioritering handlade om att se till att webbplatsen fungerar och är driftsäker. Sen vill vi att den ska vara
mer intuitiv, det ska bli lätt att göra rätt. Och självklart att
den ska vara välkomnande. Vi har tänkt mycket på tonalitet
och tilltal, säger Linda.

ge oss ny kapacitet att kunna koppla på olika former
av tjänster och samarbeten som kommer studenterna till gagn. Webben blir responsiv och kommer vara
kompatibel om vi framöver skapar appar kopplade till
vår verksamhet.
– Vi har lagt stort fokus på tid. Att det ska vara
snabbt, smidigt och enkelt för våra kunder, säger Linda.
Vad tror ni att den nya webben betyder för oss som
organisation?
– Jag tror den kommer öka förtroendet för oss, att
kunderna känner att ”de vet vad de pratar om”. Och
det är viktigt. Sen tror jag medarbetare kan känna
stolthet, att det är en snygg hemsida, säger Jessica.
– Jag tror våra kunder får en helt annan känsla
av oss med den nya grafiska designen, säger Annluis.
Något som var vägledande i arbetet med den
nya webbplatsen var involveringen av webbplatsens
målgrupp: våra kunder. Studenternas engagemang
var stort, vi fick in tusentals fritextsvar i en webben-

kät om hur man uppfattar vår nuvarande webb och
våra kunder har också bidragit i en workshop som
inledde projektet, där de fick måla upp bilden av sin
dröm-webbplats.
– Studenterna ville verkligen hjälpa till, det var
kul, säger Jessica.
Under workshopen fick studenterna bygga en
egen struktur över webbplatsen och beskriva vad de
vill ha på webben. Resultaten har legat som grund i
utvecklingen av hur den nya webben är strukturerad.
Exempelvis efterfrågade studenterna en karta över
Stockholm där man ser vilka bostäder som är lediga
i vilka områden. Studenterna efterfrågade även en
kartfunktion över de områden våra boenden ligger i,
för att kunna hitta exempelvis mataffärer och annan
service. Denna typ av karta blir också verklighet när vi
utvecklar webben vidare framöver.
– Studenterna har verkligen bidragit med konstruktiv och bra feedback. Vi har en enorm resursbas i
våra kunder, säger Linda.

•

utmanande förutsättningar

En hyresvärd som inte bara har studentbostäder i sitt bestånd har ungefär tio procent omflyttningsgrad medan vi
har nästan femtio procent. Denna administration ställer stora krav på att vi kan leverera en webb som är snabb, driftsäker
och enkel att förstå. Vi har kunder som kommer från hela
världen och därför ska det vara lika snabbt och smidigt för
en person i Shanghai att signera sitt kontrakt som en person
i Svalöv.
Vi som organisation har som mål att skapa vad vi kallar
för ”Sveriges smartaste kundcenter” och den nya webbplatsen ska bidra till att vi kan gå i främsta ledet när det handlar
om digitalisering. Webben kommer vara i framkant med olika former av AI, exempelvis i sökfunktionen. Det innebär att
sökfunktionen generar ett unikt och kundanpassat innehåll
som ökar chansen för besökaren att hitta det den söker.
– Vi jobbar med studenter, som är några av de mest moderna människorna, de utbildar sig, är digitala och i ständig
förändring. Då behöver vi ha en webbplats som motsvarar
deras behov så att de ser att vi är där för dem. Vi vill vara med
och skapa framtiden och det kan vi snart, säger Jessica.
När arbetet med den nya webben står klart kommer det
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Linda och Annluis samarbetar vid skissbilder
av nya webben. Foto: Jana Eriksson

Jessica Frödin.
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KORRIDORSPROJEKTET

KORRIDOREN
BLIR BÄTTRE
I SAMARBETE
Korridorsboende ger unika möjligheter att knyta kontakter och b
 ygga
nätverk för framtiden. För att få välfungerande korridorer med hög
trivsel, god ordning och där studenterna samsas pågår projektet
”Det levande korridorsboendet” med målet att skapa ett bättre
gemensamt boende.
Foto: Jana Eriksson

”Hur bra det än är
med teknik kan
det aldrig ersättta
mänskliga möten”

V

i har omkring 4 000 korridorsrum, vilket motsvarar ungefär halva vårt bestånd. För att korridorsboendet ska fortsätta vara en attraktiv
boendeform krävs att vi hela tiden utvecklar
och jobbar med de korridorer vi har. Hösten
2019 initerades projektet ”Det levande korridorsboendet” med Aina Florin som projektledare.
– Korridoren är studenternas hem, och självklart ska det
vara rent, fräscht och trivsamt, säger Aina. Om gemenskapen
och det delade ansvaret inte fungerar måste vi undersöka hur
vi som hyresvärd kan stötta för att det ska bli så trevligt som
möjligt. När studenterna känner varandra och samarbetar vet
vi att det också löser många andra problem. På köpet leder det
även till minskad olovlig andrahandsuthyrning.
För många studenter är korridorsboendet det första steget in i bostadskarriären. Det är praktiskt och billigt, men det
ställer också krav på hyresgästen. I hyran ingår storstädning
av gemensamma utrymmen som kök och korridor några
gånger per år men ansvaret för den dagliga skötseln faller på
de boende själva.
– Självklart uppstår det svårigheter när ett gäng främlingar ska samsas och dela på ansvar för hygien, städning och trivsel, säger Aina. Vi har studenter från världens alla hörn, från
olika bakgrunder och uppväxt. En del har bott själva tidigare,
en del kommer direkt från föräldrahemmet. Vissa har hjälpt
till att sköta hushållet hemma från att de var små, vissa har
aldrig diskat en tallrik. Nu ska de plötsligt samsas! Det är klart
att det kan uppstå obalans.

Aina Florin pratar med en nyinflyttad
student om vad "Det levande
korridorsprojektet" kommer innebära.
Foto: Jana Eriksson

tio provkorridorer – fem åtgärdspaket

”Det levande korridorsboendet” rullar under ett antal månader för att ta reda på vad studenterna efterfrågar och vad som
fungerar. Rent konkret innebär projektet att ett antal olika åtgärdspaket för städning testas. Ett stort hus på Lappis med 147
korridorer valdes ut som provhus. Aina ronderade alla korridorer och poängsatte efter en fyrgradig skala med många
mätpunkter. Utifrån det valdes tio korridorer ut som test.
– I boendet ingår ingen städutrustning utan studenterna
har fullt ansvar att hålla sig med rengöringsmedel, diskborstar och dammsugare. Vi testar nu fem olika åtgärdspaket,
som spänner mellan att korridoren får veckostädning, till
att de får ett ifyllt städschema. Några får städutrustning som
dammsugare, mopp och diskborstar, några får rengöringsme-
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Husvärden Julia Olausson och
studenten Oscar diskuterar
miljövinster med återvinning och
källsortering.
Foto: Jana Eriksson

del, några får både och. Varje åtgärdspaket prövades
i två olika former – med och utan så kallad korridorskontakt, d.v.s. en utsedd kontaktperson i korridoren.

vikten av det goda mötet

Projektet löper från oktober till februari, med månadsvisa mätningar. Tidsperioden har medvetet lagts
över ett terminsskifte för att se om förändringarna
håller i sig när studenter flyttar in och ut.
För att informera studenterna om projektet bjöd
Aina in till köksmöten med varje korridor.
– Jag la mötena på kvällstid, bjöd på pizza och presenterade projektet. Jag passade också på att installera
återvinningskärl i köken. Det är viktigt att förmedla
att vi gör det här för att de ska få det bättre, berätta vad
som gäller men även hur de ska städa. Till exempel att
det inte räcker med enbart vatten. Alla vet faktiskt inte
det, men ingen ska behöva känna sig generad.
Köksmötena har varit välbesökta och det har till
och med dykt upp studenter från andra korridorer för
att lyssna. Flera möten är inplanerade under projektets gång och Aina märker att samtalen betyder myck-

et för studenterna.
– Det ska bli spännande att ta del av resultatet! Då
kommer vi att veta vilka viktiga förändringar vi kan
genomföra. Vi vill ju att studenterna får det att fungera på egen hand, inte att vi som hyresvärd kommer
och pekar med hela handen. En liten trend som jag
har sett redan nu i de korridorer där det fungerar bra,
är när studenterna går ihop och städar tillsammans.
De får städa lite oftare, men har i gengäld roligare och
det går snabbare.

gemenskap som lever länge

Korridorsrummen är det boende som kräver lägst antal ködagar och många börjar där för att sedan flytta
vidare till eget. Men det finns också många som aktivt
söker sig till gemenskapen i en korridor. Det är en
modern boendeform, energisnål och social.
– Att bo tillsammans ligger nog i människans
natur. För de studenter som väljer kollektivt boende
väntar ofta en otroligt rolig period, med nya kompisar
och nya möjligheter. Det som börjar med en obekant
korridorsgranne kan sluta med en vän för livet!

•

Till alla korridorskök har nya sorteringskärl köpts in för att underlätta för studenterna.
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HÅLLBARHETSSTRATEGEN HAR ORDET

Stort engagemang för
hållbarhetsarbetet

D

et är med glädje jag blickar tillbaka över
ett händelserikt år ur ett hållbarhetsperspektiv! Med över 8000 bostäder i vårt
bestånd får de insatser vi gör på hållbarhetsområdet stor effekt och under 2019
har vi tagit kliv mot att arbeta mer medvetet med hållbarhet.
Under våren gjorde vi en nulägesanalys över vårt
hållbarhetsarbete med målet att koppla arbetet till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi bjöd
in våra hyresgäster och alla medarbetare att berätta
vad de anser är viktigt och de fick beskriva vad vi kan
göra bättre – vilken kreativitet och bra förslag! Nulägesanalysen och förbättringsförslagen ligger till grund
för uppdateringen av hållbarhetspolicyn och -strategin som började under hösten och som blir klar våren
2020. Strategin kommer vara ett stöd för att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete.
Avfallshanteringen är viktig för oss och det är också området som jag får flest frågor om från våra hyresgäster. Därför känns det roligt att vi under 2019 började lägga grunden för att införa matavfallsinsamling.
Avfallshanteringen är redan en utmaning och att då
införa matavfallsinsamling som ytterligare en fraktion
kommer kräva mycket av oss, men vi ser det som viktigt att våra hyresgäster får den möjligheten, speciellt

34

då det är något de efterfrågar. Målet är att införa matavfallsinsamling i hela vårt bestånd innan 2023.
Något jag är extra glad över är det hållbarhetsengagemang som finns i organisationen. Ett exempel är
hur en fråga från en medarbetare ledde till att vi lyckades spara 2500 kg koldioxid och 880 m3 vatten. Frågan
jag fick var: vad händer med våra gamla arbetskläder?
När jag fick frågan visste jag inte. Nu ser vi till att de
återbrukas och får en andra chans. Hade jag aldrig fått
frågan hade kläderna skickats till energiåtervinning. Så
stort tack till alla medarbetare och också hyresgäster
som ställer frågor och engagerar sig!

Ronja Krische, hållbarhets- och kvalitetsstrateg

HÅLLBARHET

Hållbarhet
Vårt hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i vår vision om att vi med
attraktiva hem för studenter skapar framtid, det långsiktiga målet
Hållbara campus och Agenda 2030. Genom hållbarhetsarbetet arbetar vi för såväl dagens som morgondagens kunder samtidigt som vi
skapar förutsättningar för fler studenter att få tillgång till ett attraktivt
och hållbart boende i Stockholm.
Styrning mot en hållbar verksamhet
Vi agerar i en värld med begränsade resurser och vi behöver alla vara med och bidra. Stockholms studentbostäder arbetar aktivt med att ha en ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar verksamhet. Något som är
viktigt för oss, våra kunder, våra leverantörer och våra
framtida medarbetare. Hållbarhetsfrågan återfinns i
hela verksamheten, från nyproduktion till förvaltning,
från styrelsen till den enskilda medarbetaren.

hållbarhetsstrategin

Foto: Jana Eriksson

Sedan 2017 har vi haft en hållbarhetsstrategi för att än
mer integrera hållbarhet i verksamheten. Genom arbetet med strategin identifierades fyra områden som är
affärskritiska för oss:
• Affärsmässighet
• Attraktivt boende
• Hållbar fastighetsförvaltning och nyproduktion
• Engagerade medarbetare

I dessa områden inkluderas frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Vi identifierade även fem nyckelfaktorer för att vi ska
kunna bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete:
• Tydligt syfte
• Grundläggande riktlinjer för god affärsetik
• Affärsdrivande nyckeltal och mål
• Tydlig ansvarsfördelning
• Faktabaserad kommunikation

väsentlighetsanalys

Strategin bygger på en väsentlighetsanalys där det har
kartlagts vilka hållbarhetsfrågor som våra viktigaste
intressenter – kunder, medarbetare och beslutsfattare
– anser bör prioriteras. Vi har även sett över inom vilka områden vår ekonomiska, sociala och miljömässiga
påverkan är som störst och identifierat våra väsentliga
hållbarhetsrisker.
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intressent
Kunder
			
			
			

prioriterade frågor
• Attraktivt boende
• Trygghet
• Miljö
• Fler bostäder

Befintliga
•E
 n hållbar kärnverksamhet
medarbetare 		 – Hållbara fastigheter och
goda kundrelationer
			
			
• En attraktiv arbetsplats
				 – Gemensamma värderingar
				 – Hälsa och säkerhet
				– Kompetensutveckling
				 – Jämställdhet och mångfald
Potentiella
framtida
medarbetare
			
			
			

• Kompetensutveckling
• Gemensamma värderingar
• Jämställdhet
• Miljöansvar
• Socialt engagemang
• Etiskt ställningstagande

Beslutsfattare
			

• Klimatsmarta bostäder
• Prisvärt boende för
prioriterade grupper
• Långsiktig förvaltning
• Långsiktig miljöprofil
• Lagefterlevnad

			
			
			

Våra intressenter vill att ett attraktivt boende med särskilt fokus på miljöfrågor och en trygg boendemiljö prioriteras. De
vill se att vi bedriver en hållbar fastighetsförvaltning och nyproduktion, med ansvar för människa och miljö. Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida
medarbetare med gemensamma värderingar och utvecklingsmöjligheter.

väsentliga risker

• Minskad konkurrenskraft och försämrad kundnöjdhet på
grund av att förväntningar och krav inom hållbarhetsområdet
missas, vilket kan leda till:
- Uteblivna markanvisningar
- Svårigheter i att behålla och rekrytera medarbetare
- Försvagat varumärke
• Rättsliga konsekvenser på grund av oförmåga att följa gällande lagstiftning
• Fysiska och psykiska skador på individnivå på grund av oförmåga att upprätthålla ett tryggt och säkert boende för kunder
och en trygg och säker arbetsplats för medarbetare

policyer för effektiv styrning

Utöver hållbarhetsstrategin finns även en hållbarhetspolicy
och ett antal andra policyer som är relevanta för området.
Stockholms studentbostäders styrelse fattar årligen beslut om
dessa policyer.
Hållbarhetsstrategin och beslutade policyer styr det dagliga arbetet och ger oss verktyg för att möta våra intressenters
förväntningar och krav, liksom våra största utmaningar inom
hållbarhetsområdet. De bidrar till att vi kan ta tillvara våra
möjligheter samtidigt som vi kan hantera våra risker.
Under 2019 påbörjades arbetet med att uppdatera hållbarhetspolicyn och hållbarhetsstrategin där vi tydligt kopplar
vårt hållbarhetsarbete mot de globala målen i Agenda 2030.
Arbetet beräknas vara klart våren 2020.

Affärsmässighet

Utfall 2019			

Utfall 2018

Affärsmässighet löper som en röd tråd genom verksamheten,
så även hållbarhetsarbetet. Samtidigt ser vi de satsningar som
görs inom hållbarhetsområdet som ett sätt att stärka vår position som en framgångsrik studentbostadsaktör, såväl nu som
för framtiden.

18,8% 12,9%

fokus på kundbemötande och interna strukturer

141 st 95 st

Det goda kundmötet har varit fokus under året och vi har själva utbildats i gott kundbemötande och även låtit våra största
ramavtalsleverantörer gå samma utbildning. Hur våra kunder
upplever oss är en viktig del av vår affär.
Även det digitala kundmötet har förbättrats genom det
webbprojekt som bedrivits. Projektet har fokuserat på att användarna enkelt ska kunna utföra sina ärenden på webben genom smidiga flöden, snabbare laddningstider och förbättrad
driftsäkerhet. En tydlig effekt är att färre hyresgäster kontaktar oss via mejl och telefon och att de upplevs som nöjdare. I
början av 2020 kommer ett designlyft för webben att lanseras.
Visselblåsartjänsten, där det anonymt går att anmäla
oegentligheter, fortsätter att användas. Under 2019 kom det in
totalt 141 ärenden, där de flesta handlade om olovligt boende.
För att effektivisera vår verksamhet har två projekt startats, ett för att se över våra arbetsprocesser och ett för att se
över vår IT-miljö. Syftet är att vi ska använda våra resurser mer
effektivt och skapa affärsnytta. Bägge projekten fortsätter under 2020.

NYCKELTAL LÖNSAMHET
RESULTATMÅL I % AV OMSÄTTNINGEN

ANTAL VISSELBLÅSARÄRENDEN

från hållbarhetspolicyn

Vi ska bedriva en lönsam verksamhet med kunden i fokus och
med en strävan att uppnå en hållbar vinst. Gällande lagstiftning är minimikrav, vår ambition sträcker sig längre än så.
Vår värdegrund och uppförandekod styr vårt agerande.
Vid upphandlingar ska vi ställa såväl miljömässiga som etiska
och sociala krav på våra leverantörer. Vi tar avstånd från all
form av korruption.
Andra policyer inom området:
• Inköps- och upphandlingspolicy
• IT-policy
• Policy mot mutor
• Uppförandekod
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70 66
82 81
Utfall 2019		

Utfall 2018

NYCKELTAL NÖJD KUND-INDEX

NYCKELTAL TRYGGHET

SKALA 1-100 FÖR NKI OCH TRYGGHET

Attraktivt boende

Hållbar förvaltning och nyproduktion

Vår viktigaste uppgift är att erbjuda våra kunder ett attraktivt
boende. För många av de som flyttar in i någon av våra drygt
8000 bostäder är det första gången som de flyttar till ett eget
boende. Att våra kunder ska känna trygghet och trivas är därför
högt prioriterat för oss.

Vår största miljöpåverkan kommer från nyproduktion och förvaltning av fastigheterna. Vi har valt att fokusera på att minska
miljöpåverkan och att arbeta för en hållbar resursanvändning.
Avfall, energi och klimat är prioriterade frågor för oss.

utveckla boendet

Under 2019 har dialog förts med forskare på KTH för att starta ett projekt om avfall i några av våra bostadsområden. Målet
med projektet är att kartlägga nuläget och testa olika åtgärder
för att se hur avfallshanteringen kan förbättras. Projektstart är
planerad till 2020.
Stockholms stad tog i november 2019 beslut om att införa
obligatorisk matavfallsinsamling från 2023 och inför det har
vi gått igenom samtliga fastigheter i city för att se över våra
möjligheter till matavfallsinsamling. Arbetet fortsätter under
2020.

Under året fortsatte projektet för att utveckla korridorsboendet och öka den sociala gemenskapen. 10 provkorridorer har
valts ut och olika åtgärder har testats. Åtgärderna handlar bland
annat om att tillhandahålla städmaterial, kärl för källsortering
och ha informationsmöten. Under våren 2020 utvärderas projektet och de åtgärder som ger resultat kommer att implementeras i alla våra korridorer. I Kungshamra har planeringen för
att förädla korridorer till små lägenheter startat. Vi ska bygga
om åtta korridorer till ettor med kök. Dessutom byggs ett av de
gemensamma köken om till ett sällskapsrum för att skapa nya
gemensamhetsytor.
En boendedialog genomfördes i maj 2019 för att höra hur
kunderna vill utveckla boendet för att göra det mer hållbart.
Frågorna handlade om hållbar boendekultur, boendemiljö och
konsumtion. Förslagen som kom in användes som underlag till
uppdateringen av hållbarhetsstrategin.
Inom ramen för våra prioriterade mål för året har vi arbetat för att utveckla introduktionen i boendet, bland annat ett
omtag kring Nöjd Inflyttnings Index (NII).

från hållbarhetspolicyn

Vi erbjuder våra kunder ett attraktivt boende som präglas av
trygghet och som erbjuder en attraktiv inomhus- och utomhusmiljö. Våra kunder ska kunna lita på att vi genom ständiga förbättringar arbetar för ökad kvalitet och trygghet och för
minskad miljöpåverkan.
Gemensamhetsutrymmen, och i de fall det finns förutsättningar att utveckla utomhusmiljön, ska vara träffpunkter för
våra kunder som bidrar till en trygg campuskänsla genom att
erbjuda möjligheter till social gemenskap, kunskapsutbyte och
fysiska aktiviteter.
Andra policyer inom området:
• Uppförandekod
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avfallshanteringen

Utfall 2019		

Utfall 2018

156,8 163,0

NYCKELTAL ENERGIANVÄNDNING
KWH/KVM, EL OCH FJÄRRVÄRME TILLSAMMANS

221 kg 243 kg

GENOMSNITTLIG MÄNGD AVFALL PER BOSTAD

- Information om energianvändning och klimatpåverkan
på fastighetsnivå finns på sidan 84-85 i årsredovisningen.
Atemp används för beräkning av kWh/kvm.
- Energianvändningen för fjärrvärmen är
normalårskorrigerad.
- Genomsnittet av mängden avfall är beräknat utifrån
fastigheter med uppmätta vikter för respektive
fraktion. Fastigheter utan uppmätta vikter utesluts ur
beräkningen.

miljöbyggnad silver

Under året fick nybyggnadsprojektet på Lappkärrsberget sin
preliminära certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. När huset
varit i drift ett till två år görs en verifiering av certifieringen.
Även arbetet med Björkhagen har fortsatt, som också ska byggas enligt Miljöbyggnad Silver, förfrågningsunderlag skickades
ut i slutet på 2019 och utvärderingen påbörjas i januari 2020.
Miljöbyggnad är en svensk certifiering som tar hänsyn till energianvändning, innemiljö och materialval, och som ger oss
möjlighet att minska miljöpåverkan i såväl produktionen som
förvaltningen av fastigheterna.

från hållbarhetspolicyn

Våra kunder ska uppfatta oss som en ansvarsfull och nytänkande fastighetsägare. Genom att förvalta och utveckla hållbara bostäder skapar vi ett boende som är anpassat utifrån våra
kunders behov och marknadens efterfrågan. I upphandlingar
är målsättningen att bland annat minska miljöpåverkan och
arbeta för en hållbar resursanvändning.
Andra policyer inom området:
• Inköps- och upphandlingspolicy
• Uppförandekod
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97%
FRISKNÄRVARO

49% 51%

ANDEL MÄN/KVINNOR TOTALT

Engagerade medarbetare
Det är genom våra medarbetares kompetens och engagemang
som vi kan nå vår vision. Att arbeta aktivt med frågor inom
hälsa, kompetensutveckling och mångfald ser vi som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete liksom i vår strävan att vara en
attraktiv arbetsgivare.

hållbarhetsengagemang

Under året bildades hållbarhetsgruppen med representanter
från olika delar av organisationen. Målet är att gruppen ska
samla in idéer och goda exempel samt sprida hållbarhetsarbetet i organisationen. Hållbarhetsengagemanget internt har
ökat under året och fler och fler frågor från medarbetare leder
till insatser, till exempel återbruk av arbetskläder.

attraktiv arbetsgivare

Under året har alla medarbetare fått utbildning i gott kundbemötande och cheferna har fått fördjupad utbildning om
feedback. Vi har tagit emot tre praktikanter och varit med på
arbetsmarknadsdagen Lava på KTH. På Lava marknadsförde
vi även vårt omvända mentorsprogram. Fem chefer och strateger fick varsin mentor i form av en student. Vi lanserade en
ny karriärssida och rekryteringsverktyg. Vi har fortsatt utveckla vårt interna hälso- och friskvårdsarbete, bland annat deltog
vi i arbetsplatsklassikern.

från hållbarhetspolicyn

Våra kunder ska alltid kunna lita på vår kompetens och vårt
engagemang. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl
nuvarande som framtida medarbetare och erbjuda en utvecklande, trygg och jämställd arbetsplats. Mångfalden hos våra
medarbetare tillsammans med deras erfarenhet och engagemang ska bidra till ökad kvalitet och en starkare relation till
våra kunder.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alkohol- och drogpolicy
Arbetsmiljö- och hälsopolicy
Chefspolicy
Kompetensutvecklingspolicy
Lönepolicy
Medarbetarpolicy
Policy för lika rättigheter och möjligheter
Uppförandekod

Foto: Jana Eriksson
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1383

Antalet bostäder

+600

Över hela
Stockholm
Med nästan 8 100 studentbostäder är vi störst
i Sverige. Våra studentbostäder är fördelade
på fastigheter över hela Stockholm, merparten
i Stockholms stad.

60 FREJA, TÄBY

KUNGSHAMRA
2209

LAPPKÄRRSBERGET

+800

FRÖSUNDA 94

543 STRIX

117 ROSLAGSTULL
145

535 PAX
578 IDUN

325

NYPONET

+125

FORUM

112 DOMUS

445 JERUM
+400

122 FYRTALET
+100

159 HUGIN & MUNIN

84 MJÖLNER
fastighetsbestånd
19 % studentlägenheter

33 % studentettor

48 % studentrum

• Vårt fastighetsbestånd består av både kulturhistoriska
byggnader och modern nyproduktion.
• Ungefär hälften av beståndet utgörs av studentrum,
resterande är studentettor och lägenheter.
• Fastigheterna är uppdelade i tre förvaltningsområden:
Norr, Syd/Väst och City.
• Den totala bostadsytan uppgår till 236 465 kvm.
• I fastighetsbeståndet ingår även en del lokaler, som
uppgår till 15 153 kvm.

70 KURLAND
42 VÄTAN
23 APELN
65 MARIEBERG
35 LUCIDOR

24 TANTO

BALDER, NACKA
238 FRIGG SICKLA

94

265 EMBLA
42

312

MEDICINAREN, HUDDINGE

35 HAMMARBYHEMMET
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NYTT
OMRÅDE

+170

BJÖRKHAGEN

LEDNINGSGRUPPEN

En organisation
med kunden i fokus

Ingrid Gyllfors
Vd

Höjdpunkt 2019: Att efter 10 års planerande äntligen få sätta
spaden i backen för ytterligare 800 hem för studenter vid vårt kära
Lappkärrsberg blir en självklar höjdpunkt. Att vi kammade hem
utmärkelsen Best Visionary Leadership i Berlin som kvitto på vårt
fina arbete med studenter var självklart också en stund att minnas.

Mathias Lantz

Vår organisation är under ständig utveckling och alltid med
utgångspunkt i våra kunder. Tillsammans arbetar vi mot vår
vision ”Med attraktiva hem skapar vi framtid” med uppdraget
att erbjuda kåranslutna studenter i Stockholm ett trivsamt och
prisvärt boende.

Förvaltningschef

Höjdpunkt 2019: Under året har vi gjort ett fantastiskt arbete kring
olovligt boende. Genom ett oförtröttligt och metodiskt arbete
har vi gjort framsteg i att se till att det är studenter och ingenting
annat som vi hyr ut till. Vi har även gjort ett framgångsrikt arbete
med instruktionen för studentbostadskön. En mycket viktig insats!

Mattias Carrass

Projekt- och teknikchef

styrelse

Höjdpunkt 2019: Att planera nya detaljplaner, modernisera kor
ridorsboenden och att slutföra nybyggnation. Att hela bostadsked
jan med att skapa attraktiva bostäder för fler studenter i Stockholm
nu är igång. Detta innebär att fler studenter nu kommer att få
möjlighet till en attraktiv studentbostad i attraktiva lägen.

presidiet

Jan Karlsson

staben

Ekonomichef med IT-ansvar

hr
ledningskoordinator
hållbarhet & kvalitet
kommunikatör stab

vd

förvaltning

kund &
marknad

förvaltning
norr

förvaltning
syd/väst

Höjdpunkt 2019: Alla de IT-satsningar vi startat upp! Webb-projek
tet bidrar med en kvalitetssäkrad externwebb med ett lättnavigerat
användargränssnitt som är anpassad efter besökarnas behov. I
”DOIT-projektet” ser vi till att den tidigare beslutade IT-strategin
nu blir verklighet. DOIT-projektet pågår till november 2020.

ekonomi & it

Monica Ekman

projekt & teknik

förvaltning
city

projekt

HR-ansvarig

Höjdpunkt 2019: Jag vill verkligen lyfta alla våra medarbetare som
gjort en otrolig kundbemötande-resa under 2019, vilket gav
mersmak redan vid årets NKI-mätning! Vi har arbetat för att få till
en beteendeförändring som har resulterat i både ett bättre arbets
klimat och en mer kundfokuserad organisation. Det gör mig stolt!

teknisk
service
Foton: Jana Eriksson
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Stockholms
studentbostäder, organisationsnummer 802003-2887, avger
följande förvaltningsberättelse för 2019 års verksamhet.

46

Foto: Olle Holdar
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
styrelse

Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av SSCO:s
(Stockholms Studentkårers Centralorganisation) studentråd eller vid fyllnadsval mellan studentråden av SSCO:s styrelse för olika mandatperioder om ett eller två
år. Styrelsens sammansättning förändras därför delvis
varje halvår. En ledamot väljs på förslag av SSF (Stockholms Studenthyresgästers Förening) och en ledamot på
förslag av SSSB:s personalorganisation. Nedanstående
sammanställning avser styrelsen per 2020-02-03. Styrelsen har sammanträtt sex gånger under året 2019.

styrelsens sammansättning vid
årsredovisningens avgivande

Ordinarie
Leif Garph		
Oskar M Wiik		
Angela Refuerzo Larsson
Göran Cumlin		
Büsra Kocatürk
Philippe Goldmann
Oliver Berger
Andreas Moilanen
Aina Florin1
Jonny Flodin2

ordförande
förste vice ordförande
vice ordförande
vice ordförande

Suppleanter
Hugo Thorén
Anton Jägare
Adjungerade på styrelsemöten
Hans Lind, professor bygg- och fastighetsekonomi
Michael Kumlin, ombudsman SSF
Styrelsens sammansättning under 2019
Ordinarie
Leif Garph		
ordförande
Andreas Moilanen		
förste vice ordförande
Eric Tällberg		
vice ordförande
Göran Cumlin		
vice ordförande
Ebba Ringborg
Büsra Kocatürk
1
2
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På förslag av personalorganisationerna
På förslag av Stockholms Studenthyresgästers Förening

STYRELSE
Philippe Goldmann
Johan Blixt3
Oskar M Wiik4
Emelie Eduard5
Aina Florin6
Jonny Flodin
Suppleanter
Angela Refuerzo Larsson
Sebastian Kappelin
Hugo Thorén 7

Leif Garph
Ordförande

Oskar M Wiik
Förste vice ordförande

Angela Refuerzo Larsson
Vice ordförande

Göran Cumlin
Vice ordförande

Andreas Moilanen
Ledamot

Büsra Kocatürk
Ledamot

Oliver Berger
Ledamot

Philippe Goldmann
Ledamot

Aina Florin
Ledamot,
Unionen

Jonny Flodin
Ledamot,
Branschmandat SSF

Anton Jägare
Suppleant

Hugo Thorén
Suppleant

Adjungerade på styrelsemöten
Hans Lind, professor bygg- och fastighetsekonomi
Michael Kumlin, ombudsman SSF

presidiet

Presidiet, styrelsens ordförande och tre vice ordförande
sammankallas för beredning av frågor och underlag inför styrelsemöten. Presidiet kan besluta i ärenden som
delegerats från SSSB:s styrelse.

utskott

Utskottsmöten hålls i samband med presidiemöten.

revisorer

Stiftelsen revideras av tre revisorer. SSCO utser två ordinarie revisorer och två suppleanter, varav en revisor
ska vara auktoriserad. Stockholms stad utser en ordinarie revisor.
Ordinarie
Magnus Thorling (auktoriserad revisor, PWC)
Jens Andersson8
Torkel Kjellman9
Suppleanter
Helena Ehrenborg (auktoriserad revisor, PWC)
Sabine Pettersson10
3
4
5
6
7
8
9
10

T om 2019-06-30
Fr om 2019-07-01
T om 2019-03-31
Fr om 2019-04-01
Fr om 2019-07-01
Utsedd av SSCO
Utsedd av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden
Utsedd av SSCO
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verkställande direktör

dentbostadsföretagen), Fastighetsägarna Stockholm och
Stockholms Handelskammare.

ledningsgrupp

säte

Ingrid Gyllfors

Ingrid Gyllfors
Mathias Lantz
Mattias Carrass
Monica Ekman
Jan Karlsson

Vd
Förvaltningschef
Projekt- och Teknikchef
HR-ansvarig
Ekonomichef med IT-ansvar

stiftelsens ändamål

Ändamålsparagrafen i SSSB:s stadgar lyder:
”Stiftelsen har till ändamål att uppföra, förvärva, äga
och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva
medlemmar till Stockholms Studentkårers Centralorganisation, SSCO, anslutna kårer och andra enskilda eller
grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut
kan komma att bli berättigade att bebo dessa bostäder.”
”Stiftelsen har även att på andra sätt lösa bostadsproblem för dem som enligt ovan äger rätt att bebo stiftelsens bostäder samt verka för en kulturell och kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd.”
SSSB uppfyller sitt ändamål genom att tillhandahålla bostäder för studenter som är medlemmar i en
SSCO-ansluten elev- eller studentkår. SSSB hyr ut drygt
8 100 bostäder varav drygt 8 000 tillhör det egna beståndet och 89 bostäder är inhyrda. Vi är även aktiva i
organisationerna SBF (Studentbostadsföretagen), Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms Handelskammare för att verka för att lösa studenternas bostadsproblem, såväl i regionen som nationellt. Stiftelsen är
aktiv i debatten kring studentbostäder genom debattartiklar, möten med beslutsfattare t ex Politikerveckan
i Almedalen och genom besvarande av remisser. Stiftelsens uppdrag att verka för kulturell och kamratlig
samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd sker främst
genom bidrag och stöd till de i våra områden aktiva
områdesföreningarna och genom att skapa en stimulerande boendemiljö.

medlemskap

SSSB är medlem i HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a), Fastigo (Arbetsgivarorganisationen för allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag), SBF (Stu50

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

händelser under året

Vårt mål och arbete med att nyproducera 2 000 studentbostäder fortskrider. Under våren var det invigning av
nybyggnadsprojektet i fastigheten Filosofen 2 på Lappkärrsberget i Stockholms kommun. Den första etappen
består av fyra stycken punkthus om totalt 297 studentbostäder. Byggnaderna uppförs enligt normen ”Miljöbyggnad silver” och inflyttning inleds sommaren 2020. I juni
erhöll vi bygglov för 166 nya bostäder på tomträttsfastigheten Regnbågen i Björkhagen, Stockholms kommun.
Därutöver pågår arbetet med detaljplaner för nybygg
nation inklusive påbyggnad av fastigheterna Roslags
banan 18 och Rio 7 i Stockholms kommun.
De 238 bostäderna på fastigheterna Sicklaön 83:3
och 83:32 (Frigg) Nacka kommun, som är uppförda med
tillfälligt bygglov, var tomställda vid utgången av året.
Bygglovet och arrendeavtalet upphör 2020-08-31.

ekonomiskt utfall

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 71 517 tkr
(51 528 tkr). Stiftelsens totala intäkter uppgick till 449
298 tkr (427 572 tkr). Hyresförhandlingen för 2019 gav
en hyreshöjning med 2,1 % från den första januari 2019.
Driftkostnaderna uppgick till 151 429 tkr (148 952 tkr).
Underhållskostnaderna uppgick till 80 187 tkr (98 786
tkr). I underhållskostnader ingår saneringsåtgärd efter
rivning av fastigheten Filosofen 2 med 5 625 tkr samt
avvecklingskostnader för demontering av bostadsmoduler av fastigheterna Sicklaön 83:3 och 83:32 (Frigg)
med 7 823 tkr. Centrala administrationskostnader uppgick till 47 967 tkr (40 410 tkr). Ökningen består bland
annat av IT-satsningar. Räntekostnader och liknande
resultatposter uppgick till 25 604 tkr (24 756 tkr) och
ökade främst som en följd av högre lånevolym.

investeringar

Årets fastighetsinvesteringar uppgick till 221 840 tkr
(90 510 tkr). Investeringarna består i huvudsak av ny-

produktion på fastigheten Filosofen 2 i Stockholms
kommun om 155 566 tkr, stambyte av gemensamhetskök i Filosofen 4 i Stockholm om 11 742 tkr, köksrenovering i fastigheten Lissabon 2 i Stockholm om 9 996
tkr samt stamrenovering av fastigheten Kandidaten 3 i
Solna kommun om 18 650 tkr. Investeringarna i maskiner och inventarier uppgick till 424 tkr (618 tkr).

finansiering

Finanspolicyn definierar stiftelsens finansiella organisation och styrning, principer för finansiell riskhantering, regler för rapportering samt sammanställning
och kontroll.
Stiftelsens finanspolicy har till syfte att definiera enhetliga riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter
som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga
till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv
hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt
att ansvarsfördelning och organisation klargörs.
Policyn ska vid behov justeras för att upprätthålla
en väl avvägd riskprofil med hänsyn till de förändringar i verksamheten och i omvärlden som uppkommer.
Belåningen av fastigheterna, inklusive kortfristig
del, uppgick vid årets slut till 1 180 981 tkr (1 081 417
tkr). Andelen lån med rörlig ränta var vid årets slut 29,6
% (26,5%). Den genomsnittliga räntenivån för lånen
under året blev 2,17 % (2,28%).
Stockholms stad har lämnat kommunal borgen för
ett mindre antal av stiftelsens upptagna lån. Stadens
borgensansvar omfattar lån om 58 365 tkr (58 365 tkr).
Enligt beslut i Stockholms stad under 1993 lämnas fortsättningsvis ingen kommunal borgen för stiftelsens
eventuella nyupplåning.

risker och möjligheter

Stiftelsen arbetar kontinuerligt med riskhantering och
uppföljning av verksamheten.
Riskerna för verksamheten består främst i förändring av efterfrågan, nyproduktion, större underhållsåtgärder, höjda energipriser, höjda taxor, räntehöjningar
samt skatter och avgifter.
Risken för betydande minskning av efterfrågan
(vakanser) och därmed minskade hyresintäkter anses

vara begränsad. Fastighetsbeståndet är geografiskt centralt beläget i Stockholm och ligger nära universitet
och högskolor. Stockholm har även en stor bostadsbrist
kombinerat med hög inflyttning, vilket ger möjlighet
till låg vakansgrad samt stabila hyresintäkter under
överskådlig tid.
Större underhållsåtgärder hanteras med en långsiktig underhållsplan.
För alla större projekt som nyproduktion och större underhållsåtgärder finns en etablerad projektmodell
för styrning och uppföljning som ger en god kontroll.
Riskerna för höjda energipriser och taxor begränsas genom att elpriset upphandlas och fastställs på treårsbasis vilket ger möjlighet till en mer stabil kostnad.
Risken för ökade räntekostnader föranledd av räntehöjningar begränsas genom aktiv skuldförvaltning av
låneportföljen tillsammans med räntesäkringar genom
derivat som är godkända av finanspolicyn. Av en total
låneportfölj om 1 181 mkr är 43 % av lånen långsiktigt
räntesäkrade genom derivat. Fastigheterna har en låg
belåningsgrad vilket ger goda förutsättningar för framtida upplåning.
Riskerna för skattehöjning och avgiftshöjningar
som till exempel nya skatteregler och tomträttsavgifter
bevakas kontinuerligt.

hållbarhet

Stockholms studentbostäder har identifierat fyra hållbarhetsområden som är affärskritiska för verksamheten: affärsmässighet, attraktivt boende, hållbar fastighetsförvaltning och nyproduktion samt engagerade
medarbetare. I dessa områden inkluderas frågor som
rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för
mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
Information om policyer, risker och centrala resultatindikatorer för samtliga dessa områden, liksom hur de
kan ses som en integrerad del av stiftelsens affärsmodell, återfinns i en separat hållbarhetsrapport på sidorna 34-41 i årsredovisningen.
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RESULTATDISPOSITION
utsikter 2020

Stockholms studentbostäder fortsätter arbetet med
utveckling av verksamheten i enlighet med vision, antagen affärsplan och upprättade mål. Förutom ovannämnda nybyggnadsprojekt på Lappkärrsberget med
successiv inflyttning från och med sommaren 2020 har
i skrivande stund kontrakt tecknats för nyproduktion
av 166 nya studentbostäder i Björkhagen med planerad
byggstart under sommar, tidig höst 2020. Demontering
av byggnaderna på arrendetomten Frigg i Nacka påbörjas i januari 2020 och marken återställs därefter. I övrigt pågår en rad projekt i bygglovsskede och planskede
där vi hoppas på fortsatt framdrift under året.
Hyresförhandlingen för 2020 gav en hyreshöjning
med 1,95 % från första januari.
Coronapandemin bedöms påverka vår ekonomi

främst med större osäkerhet kring våra lokalhyresavtal. Vi räknar med ökad risk för vakanser och andra
insatser för att underlätta för lokalhyresgäster som i
grunden har en stabil och bra verksamhet. Hyran från
lokaler utgör dock en liten andel av vår omsättning varför vi bedömer att vårt företag kommer drabbas förhållandevis milt. Andra risker som vi avser att följa extra
noga är våra byggprojekt där tex fördröjning i material leveranser kan påverka färdigställandetider och att
vi kan upprätthålla vår service och vår fastighetsskötsel även om många av medarbetarna skulle insjukna.
Vår bedömning är att vi inte kommer få problem med
vakanser i vårt bostadsbestånd utan möjligen en förflyttning i form av färre utländska studenter till fler
inhemska studenter då regeringen nu utökar antalet
studieplatser.

Till förfogande stående vinstmedel, SEK
Balanserat resultat
Årets resultat

251 154 619
54 066 860
305 221 479

Disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs

305 221 479

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR)
Belopp (tkr)
Belopp vid årets ingång

Grundfond

Reservfond

20 413

71 162

Disposition av föregående års
resultat:
Förändring bundna medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning, tkr
Driftnetto, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Eget kapital, tkr
Balansomslutning, tkr
Synlig soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Fastighetslån, kr/kvm
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2019

2018

2017

2016

2015

449 298
196 289
71 517
396 491
1 752 340
23
4
4 694

427 572
161 302
51 528
342 729
1 587 304
22
3
4 386

418 142
152 378
38 681
303 510
1 531 566
20
2
4 423

393 701
151 931
38 605
267 011
1 405 516
19
2
4 072

388 674
153 799
33 240
238 504
1 345 753
18
2
4 066

Årets resultat Balanserat
resultat
39 225

211 930

342 730

-39 225

39 225

0

251 155

-306
54 067
396 491

-306
20 107

71 162

Summa
kapital

54 067
54 067

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys
med noter.
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RESULTATRÄKNING
Belopp (tkr)

BALANSRÄKNING
NOT

2019

2018

Stiftelsens intäkter
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa stiftelsens intäkter

3

446 412
2 886
449 298

424 601
2 971
427 572

Stiftelsens kostnader
Fastighetskostnader
Driftkostnader
Underhållskostnader
Tomträttsavgäld
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
Summa fastighetskostnader

4, 5

196 289

161 302

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

-51 855

-44 854

Summa anläggningstillgångar

144 435

116 448

-47 967

-40 410

96 468

76 039

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

642
10
-25 604
-24 952

245
0
-24 756
-24 511

71 517

51 528

12

-8 258

-1 175

13, 14

-9 191
54 067

-11 127
39 225

6

7

5, 8, 9, 10

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster

11

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
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Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

-148 952
-98 786
-5 855
-12 676
-266 269

Bruttoresultat
Central administration och
försäljningskostnader

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar

-151 429
-80 187
-6 430
-14 963
-253 008

Driftnetto
Avskrivningar och nedskrivningar

Belopp (tkr)

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

NOT

2019-12-31

2018-12-31

15

118
118

686
686

16
17
18

1 450 674
1 316
240 242
1 692 232

1 422 776
1 479
98 312
1 522 567

40
202
242

11 730
114
11 844

1 692 592

1 535 097

3 675
14
7 256
10 945

135
0
7 196
7 331

48 803

44 876

59 748

52 207

1 752 340

1 587 304

19
20

21

22
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KASSAFLÖDESANALYS

BALANSRÄKNING
Belopp (tkr)
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundfond
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Summa obeskattade reserver
Avsättningar
Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Fastighetslån
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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NOT

23

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

71 517
64 968
-5 814

51 528
44 862
-4 938

130 671

91 452

-3 540
3 517
-3 565
-456
126 627

120
1 678
14 403
2 547
110 200

20 413
71 162

251 155
54 067
396 491

211 929
39 225
342 729

19 063
19 063

10 805
10 805

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-222 264
0
-222 264

-90 768
798
-89 970

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

100 000
-436
99 564

0
-7 745
-7 745

3 927
44 876
48 803

12 485
32 391
44 876

2019-12-31

2018-12-31

128
-25 604
0

92
-24 756
0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Utrangering av materiella anläggningstillgångar

45 547
6 567

44 854
0

Likvida medel
Kassa och bank

48 803

44 876

14
24

48 285
7 823
56 108

44 433
0
44 433

26, 27, 28

1 180 981
1 180 981

1 081 417
1 081 417

42 116
5 302
5 266
47 013
99 697

46 130
5 073
2 632
54 085
107 920

1 752 340

1 587 304

25

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

2019-01-01

20 107
71 162

29

12

Belopp (tkr)

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
Belopp (tkr)
Betalda räntor
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Övrigt
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NOTER Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot före
gående år.

intäkter

Hyresintäkterna klassificeras som operationell leasing
eftersom de avser hyresavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet
i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren. Hyresintäkterna aviseras i förskott och redovisas i den period uthyrningen avser. I hyresintäkterna ingår hyrestillägg
såsom fastighetsskatt avseende lokaler, bredband, el
och vatten. Förskottshyror redovisas som förutbetalda
hyresintäkter. Avtalade hyresrabatter vid stambyten belastar den period de avser. Som övriga rörelseintäkter
redovisas intäkter från aktiviteter utanför stiftelsens
huvudsakliga fastighetsverksamhet. Övriga rörelse
intäkter redovisas i den period de uppstår. Dessa utgörs i huvudsak av extern kundfakturering, skade
ersättningar samt engångstransaktioner.

leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Stiftelsens uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras
som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas
linjärt under leasingperioden.

ersättning till anställda

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter,
betald semester och betald sjukfrånvaro.
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut ersättning. I stiftelsen förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Ersättning vid uppsägning utgår då stiftelsen beslutar
avsluta en anställning före den normala tidpunkten
för anställningens upphörande eller då en anställd
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accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte
mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en
skuld och en kostnad när stiftelsen har en förpliktelse
att lämna sådan ersättning.

inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatte
fordran avseende underskottsavdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas
mot överskott vid framtida beskattning.

immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivning görs linjärt över den bedömda
nyttjandetiden.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Datasystem

materiella anläggningstillgångar

5 år

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas
som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Stomme
200 år
Stomkomplettering och ytskikt
30 år
Installationer
35 år
Fasad
50 år

Tak
Hyresgästanpassningar
Markanläggningar
Maskiner
Inventarier

40 år
5 år
20 år
5 år
5 år

nedskrivning av icke-finansiella tillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde
minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.

finansiella poster

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar med förfallodag mindre än 12 månader
från balansdagen redovisas som omsättningstillgångar
medan fordringar med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar.
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till
det belopp varmed de beräknas inflyta.

låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

säkringsredovisning

Ränteswapavtal används för att byta en underliggande kredit med rörlig ränta till att erhålla en fasta ränta och därigenom minimera risken för påverkan från
ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en fast
ränta vilken redovisas i resultaträkningen i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter. För dessa
transaktioner upprättas säkringsdokumentation. När
transaktionen ingås dokumenteras förhållandet mellan
säkringsdokumentet och låneportföljen, samt målet
med riskhanteringen avseende säkringen.

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Stiftelsen gör uppskattningar och antaganden om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår har i huvuddrag behandlats nedan.

nedskrivningsprövning på fastigheter

Stiftelsen undersöker varje år om nedskrivningsbehov
av fastigheterna föreligger. Nedskrivning sker om värde
nedgången bedöms vara bestående, bland annat till
följd av ökad vakansgrad. Bedömning görs utifrån
jämförelse mellan bokförda värden och taxeringsvärden eller i förekommande fall extern värdering. Då de
bokförda värdena inte i något fall överstiger taxeringseller marknadsvärdena har ingen nedskrivning skett
under året.

Aktivering av förbättringsutgifter

Stiftelsens styrande principer och kriterier vid bedömning av aktiverad och kostnadsförd utgift utgörs
av värde, väsentlighet och teknisk beskaffenhet. Värde
uppskattas avseende sannolikt förbättrat ekonomiskt
värde. Detta följer regelverket för K3.

obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i
balans
räkningen, inklusive uppskjuten skatteskuld
hänförlig till reserverna.

59

Not 3 Stiftelsens intäkter
Hyresintäkter
Bostäder
Hyrestillägg bostäder
Lokaler
Hyrestillägg lokaler
Garage/p-platser
Summa
Hyresbortfall
Bostäder
Lokaler
Garage/p-platser
Summa
Summa hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
Fakturerade kostnader
Ersättning för förvaltningstjänster
Övriga poster
Summa

2019

2018

397 655
19 507
27 823
3 284
6 658
454 926

381 267
19 620
20 188
2 900
6 683
430 660

-6 799
-832
-884
-8 515

-3 960
-756
-1 343
-6 059

446 412

424 601

1 018
62
1 806
2 886

963
109
1 899
2 971

449 298

427 572

2019

2018

Fastighetsskötsel
Reparationer
El
Värme
Vatten
Sophämtning
Bredband
Kabel-TV
Bevakning
Snöröjning
Förvaltningsadministration
Övriga kostnader
Summa driftkostnader

-43 231
-8 756
-23 424
-24 849
-7 794
-6 126
-10 260
-595
-936
-2 681
-16 054
-3 133
-147 840

-40 672
-10 962
-21 933
-25 751
-7 160
-6 707
-10 113
-585
-807
-2 945
-13 783
-4 018
-145 435

Hyreskostnader för inhyrda bostäder
Summa driftkostnader inkl. inhyrda bostäder

-3 588
-151 429

-3 517
-148 952

Summa stiftelsens intäkter

Not 4 Driftkostnader

”Förvaltningsadministration” Utfallet är 2 271 tkr högre än 2018. Detta beror till stor del på en omorganisation.
Kommunikationskostnader har bokförts på Kund och Marknad från kvartal 2 som ingår i Förvaltningsadministration
istället för som tidigare år under posten Centraladministration, se not 8.

Not 5 Personalkostnader

2019

2018

32
33
65

32
31
63

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa

-2 749
-32 330
-35 079

-2 671
-28 942
-31 613

Sociala kostnader
Sociala kostnader exkl. pensionskostnader
Pensionskostnader
Summa

-12 053
-5 062
-17 115

-10 849
-3 947
-14 796

-52 194

-46 409

Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Summa

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Medelantalet anställda beräknas som genomsnittligt antal anställda under året. Av stiftelsens pensionskostnader
avser 661 tkr (462 tkr) gruppen styrelse och vd. Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 tkr.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel män i styrelse
Andel kvinnor i styrelse
Andel män i ledningsgrupp
Andel kvinnor i ledningsgrupp

Not 6 Tomträttsavgälder

70 %
30 %
60 %
40 %

60 %
40 %
50 %
50 %

2019

2018

-6 103
-25 654
-8 264
-40 021

-6 392
-27 923
-12 099
-46 414

-6 430
-6 430

-5 855
-5 855

Framtida tomträttsavgälder som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara tomträttsavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Summa
Under perioden kostnadsförda tomträttsavgälder
Summa
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Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar

2019

2018

Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och inventarier
Datasystem
Summa avskrivningar och nedskrivningar

-50 700
0
-587
-568
-51 855

-43 642
-5
-639
-568
-44 854

”Byggnader” har skrivits av med 50 700 tkr år 2019 vilket är väsentlig förändring mot år 2018. Anledningen är stora
partiella byten av komponenter under 2019 vilket medförde utrangeringar av materiella anläggningstillgångar om
6 307 tkr.

Not 8 Centrala administrations- och försäljningskostnader
Försäljning och kommunikation
IT
Övrig administration
Summa centrala administrations- och försäljningskostnader

2019

2018

-2 816
-8 618
-36 533
-47 967

-6 788
-9 509
-24 113
-40 410

”Försäljning och kommunikation” Utfallet är betydligt lägre än 2018 p.g.a. av en omorganisation under 2019. Kommu
nikationskostnader har bokförts på Kund och Marknad från kvartal 2 som ingår i förvaltningsadministration, se not 4
Driftkostnader.
”Övrig administration” Utfallet är betydligt högre än 2018. Det beror bl.a. på att vi 2019 har börjat bokföra hyreskost
nader för våra interna lokaler som vi nyttjar själva med 4 400 tkr. Mer administrativa projekt, en ökning med 2 800 tkr,
beroende till största del på vårt webprojekt. Vi har haft mer kostnader för inhyrd personal än 2018 om 1 300 tkr och
personalkostnader med 1 000 tkr. Förgävesprojektering har ökat med 1 000 tkr.

Not 9 Ersättningar till revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
Revisionsuppdrag, sakrevisorer
Summa

2019

2018

-404

-380
-8

-104
-508

-388

-16
-16

-16
-16

2019

2018

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

2019

2018

-25 545
-59
-25 604

-24 726
-30
-24 756

Not 12 Periodiseringsfond

2019

2018

Periodiseringsfond tax 2017
Periodiseringsfond tax 2018
Periodiseringsfond tax 2019
Periodiseringsfond tax 2020
Summa

-3 119
-6 510
-1 175
-8 258
-19 062

-3 119
-6 510
-1 175
0
-10 804

2019

2018

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Summa

-5 302
-38
- 3 851
-9 191

-776
0
-10 351
-11 127

Årets skatt
Redovisat resultat före skatt

63 258

50 352

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4 %)
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Förändrade skattesatser mellan åren 22% till 20,6%
Justerad taxering
Skatteeffekt av ej redovisade avdragsgilla kostnader
Summa skatt

-13 537
42
-122
2 828
-38
1 637
-9 191

-11 077
3
-51

Räntekostnader
Övrigt
Summa räntekostnader och liknande resultatposter

Not 13 Skatt

-1
-11 127

Använt skattesats 20,6% på uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran 2019 då vi bedömmer att vi inte kommer
återföra skatt nästa år.

Posten "Övriga tjänster" avser arvode för utveckling av en simuleringsmodell.

Not 10 Leasingavtal

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal för fordon uppgår till 258 tkr, leasingavtal för skrivare uppgår till 161 tkr.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Summa
62

-424
-102
-526

-404
-247
-651
63

Not 14 Uppskjuten skatt

2019

2018

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader
byggnader

49 759

46 223

Uppskjuten skattefordran avseende temporär skillnad
bostadsunderhållslånepost

-1 475

-1 790

Uppskjuten skatteskuld, netto

48 285

44 433

Temporära
skillnader
i byggnader föreligger
i de fall tillgångars eller skulders bokförda respektive2019
skattemässiga värden är olika.2018
Not
15 Övriga
immateriella
anläggningstillgångar
Den temporära skillnad som redovisas ovan är hänförlig till investeringar i byggnader vilka kostnadsförts vid inkomsttaxeringen
samt
tillämpning avanskaffningsvärden
olika avskrivningsprocent bokföringsmässigt och skattemässigt. Temporär skillnad föreligger även avseende en i
Ackumulerade
bokföringen utrangerad bostadsunderhållslånepost där skattemässigt värde kvarstår.

Vid årets början
Summa
Not 15 Övriga immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
avskrivningar enligt plan
Ackumulerade
Vid årets
årets början
början
Vid
Årets
avskrivningar
enligt plan
Summa
Summa
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört
Vid åretsrestvärde
början vid årets slut
Årets avskrivningar enligt plan
Not
16 Förvaltningsfastigheter
Summa
Byggnader
Bokfört
restvärde vid årets slut
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid16
årets
början
Not
Förvaltningsfastigheter
Omklassificering från pågående nyanläggning
Byggnader
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid
årets börjanavskrivningar enligt plan
Ackumulerade
Omklassificering
Vid årets början från pågående nyanläggning
Avyttringar
och utrangeringar
Årets avskrivning
enligt plan
Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Bokfört
restvärdeenligt
vid årets
Årets avskrivning
planslut
Avyttringar och utrangeringar
Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid åretsrestvärde
början vid årets slut
Bokfört
Årets anskaffning (Pantbrev)
Mark
Bokfört restvärde vid årets slut
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets anskaffning (Pantbrev)
Bokfört restvärde vid årets slut
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Markanläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Bokfört restvärde vid årets slut

7 685
72019
685

7 685
72018
685

-67 999
685
-568
7 685
-7 567

-6
431
7 685
-568
7 685
-6 999

Not 17 Maskiner och inventarier

118
-6 999
-568
-72019
567

-6 686
431
-568
-62018
999

Maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

118

686

2 0922019
989
76 185
-16 415
2 152 759
2 092 989
76 623
185
-753
-16
415
-44 400
2 152
759
9 848

1 966
241
2018
126 748

-43 642
2 092 989

-788 175
-753 623
1 -44
364400
584

-753 623
-709 981
1 339
366
-43 642

9 848
-788 175

-753 623

2 092 989
1 966 241
126 748
-709
981

83 410
1 364
584
2 680
86 090

83 366
410
1 339

83 410
2 680
86 090

83 410

83 410

83 410

Totalt bokfört restvärde vid årets slut

594
594

594
594

-594
0
-594

-590
-5
-594

0

0

1 450 674

1 422 776

Fastigheternas verkliga värde överstiger enligt extern värdering det samlade taxeringsvärdet om 7,4 mdr
fastighetstaxering 2019.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan

Bokfört restvärde vid årets slut
Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar

2019

2018

383
383

383
383

-373
-5
-378

-368
-5
-373

5

10

16 809
424

16 989
618
-798
16 809

17 232
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
Avyttringar och utrangeringar

-15 339
-582
-15 922

-15 503
-635
798
-15 339

Bokfört restvärde vid årets slut

1 311

1 469

Totalt bokfört restvärde vid årets slut

1 316

1 479
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Not 18 Pågående nyanläggningar samt om- och tillbyggnad
Vid årets början
Nyanskaffningar
Utrangeringar
Omklassificering till förvaltningsfastigheter
Omklassificering till kostnad i resultaträkning

Not 19 Eventualförpliktelser
Fastigos Garantifond

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Vid årets början
Nyanskaffningar
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyresutgifter
Övriga upplupna intäkter
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader

2019

2018

98 312
221 840
-1 801
-75 918
-2 191
240 242

135 788
90 150
-126 748
-878
98 312

2019

2018

598
598

627
627

2019

2018

11 730
0
-11 690
40

11 730

40

11 730

2019

2018

351
1 201
1 058
4 646
7 256

421
872
1 144
4 759
7 196

11 730

Not 22 Kassa och bank
En outnyttjad checkräkningskredit om 50 mkr (5) finns.

Not 23 Grundfond
Grundkapital
Ändamålsbestämda medel

Övriga avsättningar

2019

2018

8 580
11 527
20 107

8 580
11 833
20 413

2019

2018

-7 823
-7 823

Avsättningarna avser avvecklingskostnader för bostadsområdet Frigg i Sickla.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förskottsbetalda hyresintäkter
Upplupna löne- och pensionskostnader
Upplupna räntekostnader
Upplupna taxebundna kostnader
Upplupna projekt- och underhållskostnader
Övriga poster

Not 26 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning mellan ett och fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

2019

2018

29 395
3 031
3 252
5 764
4 504
1 067
47 013

31 644
2 635
3 092
2 003
5 865
8 845
54 084

2019

2018

349 635
830 846
500
1 180 981

285 945
776 222
19 250
1 081 417

Finansiering av fastighetstillgångarna är av långsiktig karaktär. Lånens kapital- och räntebindningstider följer en
beslutad strategi som årligen ses över. Derivatinstrument används i syfte att erhålla önskad räntebindning i låne
portföljen. De lån som har en förfallostruktur inom ett år betraktas som långfristigt då dessa omsätts med ny längre
förfallotidpunkt. Ett ränte- och amorteringsfritt lån på 500 tkr i Furiren 2 löper på obestämd tid så länge stiftelsen
nyttjar fastigheten till studentboende.

Not 27 Verkligt värde på derivatinstrument som används för säkringsändamål 2019
Kontrakt med negativa verkliga värden:
Ränteswappar

2018

30 505
30 505

38 921
38 921

2019

2018

1 223 006
1 223 006

1 177 121
1 177 121

2019

2018

Balanserat resultat

251 155

211 929

Årets resultat

54 067

39 225

305 221

251 154

305 221

251 15467

Not 28 Ställda säkerheter

”Ändamålsbestämda medel” avser medel som övertagits från Stiftelsens Stockholms studentkårers Bostadsfond (SSBF).
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Not 24 Övriga avsättningar

För skulder till kreditinstitut:
Fastighetsinteckningar

Not 29 Resultatdisposition

I ny räkning överförs

REVISIONSBERÄTTELSE
Not 30 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Den omfattande coronapandemin har skapat en stor
osäkerhet och kommer påverka den totala ekonomin
negativt. Vår bedömning är att SSSBs ekonomi påverkas
relativt marginellt och vi kommer ha en fortsatt stabil
ekonomisk ställning. Vi har en mycket hög soliditet och
ett positivt kassaflöde som gör att vår löpande verksamhet kan fortsätta som vanligt. Vi räknar med en ökad risk
för lokalvakanser, men då lokalintäkterna utgör en mindre andel av våra totala intäkter är detta hanterbart inom

befintlig verksamhet. Under senare delen av 2020 förfaller 4 krediter om totalt 184 mkr och vi bedömer att dessa
kommer förlängas hos nuvarande kreditgivare. För de
pågående nybyggnadsprojekten kommer nyupplåning
att vara nödvändig. I dagsläget bedömer vi inte att det
ska uppstå några hinder för nyupplåningen men vi räknar med att handläggningstiderna blir längre. För att
minimera risken med likviditetsbrist har vi utökat
checkkrediten och genom detta tillsammans med vår
möjlighet att tidsförskjuta vissa planerade underhållsåt.
gärder kan nybyggnadsprojekten fortgå enligt plan

Stockholm 2020-04-24
Leif Garph
Ordförande

Jonny Flodin

Büsra Kocatürk

Andreas Moilanen

Philippe Goldmann

Oskar M Wiik

Oliver Berger

Aina Florin

Ingrid Gyllfors
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-24

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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Torkel Kjellman
Av Stockholms stad utsedd revisor

Rapport om årsredovisningen
uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder för år 2019.
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 47–68 i detta
dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftel
sens finansiella ställning per den 31 december 2019
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

grund för uttalanden

Göran Cumlin

Angela Refuerzo Larsson

Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms Studenbostäder,
org.nr 802003-2887

Jens Andersson
Av SSCO:s studentråd utsedd revisor

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information
än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2–46 och
sidorna 72–75. Det är styrelsen som har ansvaret för den
andra informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i

övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.

styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även
för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är til�lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

den auktoriserade revisorns ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professio
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan fram-
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tida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

den förtroendevalda revisorns ansvar

Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Våra mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsen resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Stockholms Studentbostäder för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna
inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma
om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 34–41 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 24 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

Torkel Kjellman
av Stockholms stad utsedd revisor

Jens Andersson
av SSCO:s studentård utsedd revisor
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HÅLLBARHETSREDOVISNING, NYCKELTAL
Affärsmässighet
Lönsamhet
Resultatmål i % av omsättningen*
Affärsetik
Polisanmälda incidenter
Antal visselblåsarärenden
IT-säkerhet
Polisanmälda incidenter

2019

2018

18,8%

12,9%

0
141

0
95

0

0

*Defintion i resultatet efter finansiella poster med tillägg för avskrivningar och avdrag för aktiverade investeringar
i befintligt bestånd
Läs mer om affärsmässighet på sidan 37.

Hållbar förvaltning och nyproduktion
Klimat och energi
Energianvändning, fjärrvärme, totalt (MWh1)
Energianvändning, fjärrvärme (kWh/kvm*)
Energianvändning, el, totalt (MWh)
Energianvändning, el (kWh/kvm*)
Klimatpåverkan, fastigheter (ton CO2e)

2019

2018

34 383
103,1
17 908
53,7
1 361

35 637
107,6
18 350
55,4
1830

221
30%
3,6

243
33%
3,3

Nya studentbostäder
Påbörjad byggnation
Antal färdigställda lägenheter
– varav Miljöbyggnad Silver

0
5
0

302
130
0

Entreprenader
Finns inga nyckeltal ännu

-

Lagefterlevnad (miljö)
polisanmälda incidenter

0

*Atemp används för beräkning av kWh/kvm och kg CO2e/kvm.
Avfall
Mängd avfall per bostad, genomsnitt (kg)*
Andel källsorterat material
Avfallshantering, NKI
*Beräknat utifrån fastigheter med redovisade vikter.

Läs mer på sidan 39.
1

1
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Värden för fjärrvärmen är normalårskorrigerad

0

Engagerade medarbetare

2019

2018

Motiverade medarbetare
MMI
Ledarskap

n/a
n/a

68
4,4

Personalomsättning
Personalomsättning

19%

14%

Hälsa och säkerhet
Frisknärvaro
Antal olyckor
Antal tillbud

97%
0
0

96%
2
5

41

33

49/51
60/40
70/30

51/49
50/50
60/40

44
48
41

45
48
37

Antal praktikplatser

3

2

Antal diskrimineringsfall

0

0

Kompetens
Antal utbildningstimmar per anställd
Mångfald
Andel män/kvinnor, totalt (%)
Andel män/kvinnor, ledningen (%)
Andel män/kvinnor, styrelsen (%)
Genomsnittsålder, totalt (år)
Genomsnittsålder, ledningen (år)
Genomsnittsålder, styrelsen (år)

Läs mer på sidan 40.

Attraktivt boende
Nöjd Studbo
NPS
NII
NKI
Trygghet
Miljömedvetenhet

2019
42%
n/a
70
82
3,6

2018
35%
75
66
81
3,6

Läs mer på sidan 38.
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1 520
1 189
66 313
2 703
987
2 164
9 082
6 070
3 667
6 407
3 074
8 660
11 323
4 319
11 712
1 423

Klimatutsläpp
(kg CO2e/kvm)5

23
35
2 209
117
35
70
265
145
112
159
122
325
578
84
445
42

Energianvändning
(kWh/kvm)5

Area Bostäder 1
kvm

111
2
-

Atemp
(kvm)

Summa antal
bostäder

9
103
1
5
17
2
2
2
1
-

Tomträtt T
Arrende A
Äganderätt Ä

Studentlägenhet
4 r o k Antal

10
7
50
1
1
2
82
120
51
76
3
22
5
42
69
5

Taxeringsvärde

Studentlägenhet
3 r o k Antal

3
6
24
1
3
27
-

Bokfört värde

Studentlägenhet
2 r o k Antal

1
321
2
1
178
8
60
75
8
571
15
13
37

Area totalt
kvm

Studentlägenhet
1 r o k Antal

28
1 618
116
29
43
8
117
290
362
-

Populärnamn

Area Lokaler
kvm

Studentetta
Antal

ca 1763/19842
Lucidor
ca 1700/19662
Lappkärrsberget
1968-69/20003
Roslagstull
1964
Hammarby
1966
Kurland 1, 2, 3
1859/19913
Embla
2007
Nyponet
1957/19802
Domus
1953/19752
Hugin & Munin 1963/19822/19962
Fyrtalet
1965
Forum
1969
Idun
1969/20003/20133
Mjölner
1992
Jerum
1961
Vätan
1984

Produktionsår

Kommun/

Fastighetsbeteckning Område

Studentrum
Antal

FASTIGHETSFÖRTECKNING

STOCKHOLM
Apeln 13

Norrmalm

Atlas 3

Gamla Stan

Filosofen 2-9, Fysikern 1

Norra Djurgården

Kattrumpstullen 4

Roslagstull

Klokryparen 6

Hammarbyhöjden

Kurland 19

Norrmalm

Kölnan 15

Hammarbysjöstad

Körsbärsbladet 3

Roslagstull

Körsbärsbladet 4

Roslagstull

Lissabon 2

Gärdet

Rio 7

Gärdet

Roslagsbanan 18

Roslagstull

Skålen 22

Vasastan

Svea Artilleri 9

Gärdet

Väbeln 3

Gärdet

Vätan 21

Norrmalm

Apeln

1 557 3 077
161 1 350
2 144 68 457
24
2 727
987
142 2 306
259 9 341
524 6 594
1 481 5 148
5 6 412
- 3 074
2 302 10 962
3 070 14 393
- 4 319
2 560 14 272
- 1 423

7 707
1 246
242 446
1 419
4 901
26 673
125 985
53 172
4 161
15 377
9 234
33 909
146 177
26 807
68 704
6 213

95 800
32 917
1 617 000
75 000
17 600
78 691
281 869
163 964
118 000
191 000
86 000
299 000
430 800
134 000
360 600
41 000

T
T
Ä
T
T
T
T
T
T
Ä
Ä
T
T
T
Ä
T

3 732
1 669
90 061
3 665
1 590
4 097
12 426
10 100
7 734
8 237
3 671
13 278
23 262
5 938
13 796
2 151

133,6
189,6
189,3
124,7
169,4
110,3
126,0
133,3
138,5
138,8
163,5
153,5
106,5
77,4
166,6
133,4

6,5
9,9
8,0
3,7
7,6
4,8
4,5
6,3
6,2
6,2
6,0
5,1
3,2
3,5
5,9
4,4

NACKA
Sicklaön 344:1

Ektorp

Balder

Sicklaön 83:3 + 83:32

Sickla

Frigg Sickla

1970
-

60
-

32
238

-

1
-

1
-

-

94
238

2 550
5 406

364

2 550
5 770

13 389
-

34 200
-

Ä
A

4 080
5 973

75,7
185,4

0,1
0,1

Freja

2004

-

60

-

-

-

-

60

1 372

-

1 372

20 564

26 400

Ä

1 980

139,7

0,1

228
360
576

94
214
150
476

11
-

58
24
73

38
1
258

-

40 2 110
88 14 071
- 12 879
385 44 305

33 293
251 071
76 597
195 675

41 314
270 000
225 132
807 723

Ä
Ä
Ä
Ä

3 372
19 853
16 995
58 535

183,7
130,7
157,8
180,5

0,4
0,3
0,3
0,4

20

148

-

131

-

13

58 057

92 273

Ä

17 300

104,4

1,4

3 855

2 702

75

833

440

126

8 031 233 975 12 380 249 127 1 422 777

5 520 283

0
3 855

24
17
41
2 743

0
75

48
48
881

0
440

0
126

24
564
65 1 926
89 2 490
8 120 236 465

TÄBY
Tussilagon 1

Roslags näsby

SOLNA
Duvslaget 2

Frösunda

Frösunda

Furiren 2

Huvudsta

Strix

Generalen 1

Huvudsta

Pax

Kandidaten 2, 3, 4

Bergshamra

Kungshamra

1999
1963/2017 /20184
1970/20043
1966/20043

Medicinaren

1973

4

94 2 070
549 13 983
535 12 879
1 383 43 920

HUDDINGE
Medicinaren 10

Flemingsberg

Summa egna fastigheter
och tomträtter

312

11 182

47

11 229

Inhyra bostäder
STOCKHOLM
Södermalm
Marieberg
Summa inhyrda bostäder
SUMMA
74

-

Tanto
Marieberg

1

Avser BOA + Gemensam area studentrum

2

Ombyggnadsår

3

Tillbyggnadsår

4

Nybyggnationsår

5

564
- 1 926
0 2 490
15 153 251 617 1 422 777

Atemp används för beräkning av kWh/kvm och CO2e/kvm

6

5 520 283
Genomsnitt

333 495

142,2

6

4,0

6
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stockholms
studentbostäder
Box 19608
Körsbärsvägen 2
104 32 Stockholm
Tel 08–458 10 00
sssb.se

