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Stockholms Stadshus AB
– en del av staden –

Stockholms Stadshus AB:s årsredovisning presenterar koncernens
arbete 2017 för att förverkliga visionen om Ett Stockholm för alla.
Genom att medarbetarna arbetat för en socialt, ekologiskt, ekonomiskt
och demokratiskt hållbar stad, läggs grunden för att fler ska få möjlighet
att växa och utvecklas, och för att vi tillsammans ska kunna ta steget
in i en mer jämställd och jämlik framtid.

S

ägs av
Stockholms kommun (Stockholms
stad) och fungerar som en sammanhållande funktion för större delen
av stadens aktiebolag. Stockholms
Stadshus AB är sedan 1991 moderbolaget i bolagskoncernen, som består av 16 aktiva
dotterbolag. Därutöver finns två intressebolag.
Mer än hälften av aktiebolagen har även egna dotterbolag. Läs mer om organisationen på sida 40-45.

s.

s.

Ny muralmålning i
Skärholmens centrum

s.
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Bolagen bedriver verksamhet över hela Stockholms stad.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017
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Projektet Stockholms
Framtida Avloppsrening
byggs i Henriksdal

32

s.

Workshops och
dialoger om utvecklingen
av Fagersjö

TOCKHOLMS STADSHUS AB

BOLAGEN INOM KONCERNEN Stockholms Stadshus AB
verkar inom områden som är till nytta för kommunen.
Från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden och
arenor till vattenförsörjning, avfallshantering, hamnanläggningar, fiber, fjärrvärme och parkeringsverksamhet. Dessutom tillhandahåller kommunens bolag
tjänster och kompetens inom bostadsförmedling,
turistinformation, mässor, näringslivsutveckling,
kulturutbud och försäkringar.
BOLAGSKONCERNEN DELAS IN I TRE SEGMENT; fastigheter, infrastruktur och övriga bolag. Tillsammans
med stadens nämnder levererar bolagen service och
tjänster till nytta för alla i Stockholms stad. Läs mer
om respektive bolags verksamhet på sida 46–57.

PÅ SIDA 6–7 finns en tidslinje som beskriver stora
händelser och beslut i bolagskoncernen under 2017.
STOCKHOLMS STADS högsta beslutande organ är kommunfullmäktige med 101 ledamöter som stockholmarna har röstat fram i kommunalvalet. Det är kommunfullmäktige som beslutar om övergripande mål,
riktlinjer och uppdrag för bolagen och nämnderna
inom kommunkoncernen. Läs mer om ägarstyrning
på sida 40–45. På sida 94–95 presenteras även styrelsen för moderbolaget – koncernstyrelsen.

visar hur bolagen inom koncernen
Stockholms Stadshus AB under året arbetat för att nå
stadens mål om:
1. Ett Stockholm som håller samman.
Läs mer på sida 8–15.
2. Ett klimatsmart Stockholm.
Läs mer på sida 16–23.
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm.
Läs mer på sida 24–31.
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.
Läs mer på sida 32–39.
Förvaltningsberättelse och noter ger en detaljerad
bild av koncernens resultat på sida 58–93.   

ÅRSREDOVISNINGEN

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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Ordförande och direktörerna har ordet

Full kraft för en
växande stad
Många vill leva och bo i Stockholm. År 2040 förväntas staden
ha 1,3 miljoner invånare. Hållbara bostäder måste byggas,
framkomligheten förbättras och service utvecklas för att möta
en växande befolkning med nya behov och förväntningar.

5

När visioner och mål är tydliga kan kraften i bolagen
frigöras för att nå det bästa resultatet.

oncernen har under året prioriterat investeringar för att offensivt möta behoven
i en snabbt växande stad och för att bidra till visionen Ett Stockholm för alla.
Takten i bostadsbyggandet har ökat med fokus på att bygga fler hyresrätter och
staden når sina mål gällande antal byggstarter. I slutet av året klipptes bandet för
starten av de första Stockholmshusen. Det är ett framtidskoncept som med större
volymer kommer att leda till lägre produktionskostnader och rimligare hyror.
viktiga investeringar inom bl.a. infrastruktur, förskole- och skollokaler, matavfallsinsamling och fibernät. Mark- och miljödomstolen har godkänt projektet Stockholms framtida avloppsrening, vilket innebär grönt ljus för koncernens nu största
investering som tar höjd för ett växande Stockholm in i framtiden. Bolagen bidrar till att
uppnå målen i stadens miljöprogram och göra Stockholm fossilbränslefritt.

KONCERNEN HAR GENOMFÖRT

ATT BOLAGEN PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT hanterar

såväl ekonomi som miljö och sociala frågor
är avgörande för stadens utveckling. Under året har de större bolagen inom koncernen
utvecklat hållbarhetsrapporter som beskriver bl.a. områdena miljö, sociala frågor, personal,
mänskliga rättigheter och antikorruption. Stadens bolag är ofta föregångare i sina respektive branscher för insatser inom dessa områden. Att utföra det samhällsnyttiga uppdraget
på ett affärsmässigt sätt leder till långsiktigt hållbara lösningar.

K ARIN WANNGÅRD Ordförande
Stockholms Stadshus AB tillika
finansborgarråd Stockholms stad

Bolagen rustar för framtiden
Bolagens medverkan i stadens arbete för att bygga ett Stockholm som håller samman
har under året stärkts. De flesta bolagen medverkar genom nyproduktion, upprustning
eller utveckling av bostäder, skolor, äldreboenden och infrastruktur, som i sin tur bidrar
till nya verksamheter och arbetsplatser i stadens olika delar. Bolagen har också tagit
emot långtidsarbetslösa, praktikanter, sommarjobbare och traineer samt erbjudit handledning och introduktion genom olika arbetsmarknadsinsatser.
för stockholmarna i alla stadsdelar. Uthållighet
och långsiktighet är ledord i arbetet, vilket bl.a. kan exemplifieras av de kommunala bostadsbolagens ledande roll i olika lokala fastighetsägarföreningar. Gemensamma åtaganden och
satsningar leder till bättre och tryggare bostadsområden, vilket gagnar såväl de boende som
fastighetsägarna – som Stockholm som helhet.

BOLAGEN BIDRAR TILL ATT SKAPA EN TRYGG VARDAG

VD Stockholms
Stadshus AB tillika stadsdirektör
Stockholms stad

INGELA LINDH

måste det finnas ett strukturerat och förtroendeskapande ledarskap som också skapar förutsättningar för ett gott medarbetarskap.
När visioner och mål är tydliga kan kraften i bolagen frigöras för att nå det bästa resultatet
för stockholmarna. Mycket av bolagens leverans och det som redovisas i bolagskoncernens
årsredovisning är resultatet av just detta.

FÖR ATT LYCKAS OCH FÖR ATT BOLAGEN SKA NÅ SINA MÅL

Karin Wanngård
Ordförande

Ingela Lindh
VD

Jonas Schneider
Vice VD

JONAS SCHNEIDER Vice VD
Stockholms Stadshus AB
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Stockholm blir nytt
centrum för nästa
generations hållbara
datahallar

Stockholm Business Region
– Fler besökare från Kina

I januari reste drygt 9 000 kineser
till Stockholm. Detta innebär en
ökning i antal kinesiska gästnätter
med 82 procent jämfört med
samma period året innan. Bakom
utvecklingen ligger en ny direktlinje till Hong Kong och att Visit
Stockholm har arbetat länge för att
positionera Stockholm i Kina. Visit
Stockholm arbetar tillsammans
med Swedavia för att få till fler
internationella direktlinjer och det
har gett resultat. Sedan 2013 finns
15 nya direktlinjer till Arlanda.

Antikmässan var en
av de mässor som
gjorde en ”pop-up”
på Centralen, för att
uppmärksamma att
Stockholmsmässan
under året firade sitt
75-årsjubileum.

Svenska Bostäder
– Bäst i Sverige

Svenska Bostäder blev för
första gången bästa hyresvärd i Sverige bland andra
bostadsbolag med fler än
9 000 lägenheter. Bolaget
behåller första-platsen i
Stockholm, vilket innebär
att målet om att ha
Storstockholms nöjdaste
kunder uppfylls.

Stockholm Exergi
– Historiskt
klimatbeslut

S:t Erik Markutveckling
– Överlåtelse inför
stadsutveckling

Inför kommande stadsutveckling i Slakthusområdet överlät
S:t Erik Markutveckling 11
byggnader till exploateringsnämnden. Dessa byggnader
kan enligt nuvarande planer
ge plats för ca 2 000 nya lägenheter, en skola, en park och en
ny t-baneuppgång.

Stockholm Exergi fattade
ett historiskt inriktningsbeslut om att fasa ut det
sista kolet i Värtan till
2022. Det blir sannolikt
den största enskilda
åtgärden i Stockholms
klimatomställning.

Stockholms Hamnar
– Stort intresse för
ny hamn

På dagen ett år efter
byggstarten av Stockholm
Norvik Hamn öppnades
portarna för allmänheten.
Intresset var stort – över
1 000 besökare var plats.

Stockholm Vatten
och Avfall – Nytt
Vattenreningsverk

Bornsjöverket, det första
nya vattenverket sedan
1933, invigdes i september.
Bornsjöverket är en unik
miljösatsning, det ska både
rena vattnet i Stockholms
reservvattentäkt från fosfor
och bidra till dricksvattenförsörjningen i staden.

Stockholmshem
– GrowSmarter i Valla Torg

Stockholmshems första hyresgäster flyttade tillbaka till sina
nyrenoverade lägenheter vid
Valla Torg. Ny teknologi och
smarta lösningar för energi,
infrastruktur och transport har
genomsyrat hela arbetet som
genomförts i samarbete med EUprojektet GrowSmarter. Här blir
det enklare att leva klimatsmart!

Den 29 mars invigdes biokolsanläggningen på återvinningscentralen i Högdalen. Intresset
för projektet är stort både i
Sverige och utomlands. Under
helgen som följde lockades
allmänheten till öppet hus för
att lämna trädgårdsavfall och
få med sig biokol hem.

SISAB – Skola

MAJ

Av alla skolor som
verifierats enligt
Miljöbyggnad, har
Lugnets skola i Hammarby Sjöstad lyfts
fram som den skola
med lägst energiförbrukning. Skolan verifierades med högsta
betyget Guld tidigare
under året och visar
att det går att bygga
smarta och hållbara
utbildningsmiljöer.

Stadsteatern
– Parkteatern 75 år

Den 11 juni 1942 samlades
en stor och nyfiken publik i
den lilla parkanläggningen
Junotäppan i Gamla Stan
– idén till Parkteatern var
född! 75-årsjubiléet firades
i år med en kväll fylld av
återblickar och nutidsbetraktelser tillsammans med
Cullbergbaletten, Kungliga
Operan, Clownen Manne
och många fler.

Stockholms Hamnar
– Nyinvigning av
Kapellskärs hamn

Stockholm Parkering
– Nio nya infartsparkeringar
med 644 p-platser
Stockholm Parkering såg över
parkeringarna vid idrottsplatser
och konstaterade att åtta av
dem står relativt tomma under
dagtid. För att öka nyttjandet har
p-platserna under dagtid gjorts
om till infartsparkeringar. Även
parkeringen vid Riksmuseet är
numera en infartsparkering.

Bostadsförmedlingen
– Köavgiften sänks

Den 16 juni invigdes Kapellskärs hamn efter ett tre år
långt om- och tillbyggnadsprojekt. Allmänheten bjöds
in till invigningen och fick
kliva ut på den nya 245 meter
långa piren.

Från och med den 1 maj
2017 kostar det 200 kronor
om året att stå i bostadskön. Avgiften sänks med
10  kronor.

Stockholmshem
– Byggstart för plusenergihus

Stockholmshems första plusenergihus
med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden byggstartades i maj. Huset blir
Stockholms första flerfamiljshus som
genererar mer energi än vad det gör
av med. Ett spjutspetsprojekt med en
kombination av tekniker som solceller,
eget vindkraftverk, bergvärme och
återvinning av avloppsvatten.

DECEMBER

SISAB satte spaden i marken
och inledde produktionen
av Bobergsskolan, som
kommer bli en del av Norra
Djurgårdsstaden. Här växer
en helt ny skola fram som
väntas stå färdig för 900
elever till hösten 2019.

OKTOBER

R

SEPTEMBE

Under sommaren gick
flera sopåkare hos en av
Stockholm Vatten och Avfalls
entreprenörer ut i vild strejk,
vilket orsakade förseningar i
sophämtningen på flera håll
i staden. Stockholm Vatten
och Avfall arbetade intensivt
för att komma till rätta med
problemen genom extra tömningar, arbete i tvåskift och
utplacerade containrar.

Under sommaren fick
över 400 ungdomar
möjlighet att arbeta i
bolagens verksamheter
med bl.a. områdesskötsel
och administrativa uppgifter. Målet är att erbjuda
ungdomar ett första möte
med arbetsmarknaden
och ge dem erfarenhet
och kontakter.

SISAB – En ytterligare
skola

NOVEMBER

STI
Stockholm Vatten och
Avfall – Sopstrejk

Sommarjobbare i
bolagen

Stockholm Vatten
och Avfall
– Unik biokolsanläggning

I
R
P
A

JUNI

U
AUG

Svenska Bostäder
– Gymnasium blev
studentbostäder

Svenska Bostäders
ombyggnad av S:t
Görans gymnasium till
246 nya och centralt
belägna studentlägenheter invigdes och de första studenterna flyttar in.
Här kommer också att finnas en förskola, elevhem,
garage och Stockholm
hostell med ca
20 rum.

Stockholmsmässan
– Popup-mässa
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L

JULI

Stockholm Data Parks är
ett samarbete mellan
Stockholms stad,
Stockholm Exergi, Ellevio,
Stokab och Stockholm
Business Region och konceptet lanserades officiellt
den 24 januari. Avsikten är
att attrahera storskaliga
datahallsinvesteringar och
göra Stockholm till framtidens centrum för en hållbar
datahallsindustri där hallarnas spillvärme återvinns i
stadens fjärrvärmenät.

MARS

FEBRUARI

JANUARI

tidslinje

Micasa Fastigheter
– Trygghetsboende blir
seniorbostäder

Under hösten 2017 omvandlas alla
nuvarande trygghetsboenden till
seniorboende med aktivitetscenter. Micasa Fastigheters verksamhet med Micasavärdar upphör
och ansvaret för aktivitetscentret
övertas av stadsdelsnämnderna.
Tanken är att det ska finnas
sociala aktiviteter, kaffeservering
och möjlighet till gemensamma
måltider för både för de boende
och för andra äldre i stadsdelen.

Familjebostäder
– Spadtag för
polishuset i Rinkeby
Familjebostäders
fastighet Kvarnberget 9
vid Rinkebyplan ska
byggas om till polishus
och beräknas vara klart
hösten 2019.

Stockholmshusen är igång!

I december togs första spadtaget
för satsningen Stockholmshusen
där bostadsbolagen tillsammans
med exploaterings- respektive
stadsbyggnadsnämnden samarbetar för att i hög takt bygga
kostnadseffektiva hyresrätter.
Första projekt till byggstart var
Familjebostäders Säterhöjden
i Rågsved med 70 hyresrätter.

Bostadsförmedlingen
– Inlämnade bostäder

Den sista december 2017
hade Bostadsförmedlingen
fått in 12 438 bostäder. Det
är fler än någonsin förr.

Delmål 1
Ett Stockholm som håller samman

Stockholms stads bolagskoncern arbetar för att nå visionen om en
stad som håller samman, som ger barn, vuxna och äldre möjligheter
att utveckla och förverkliga sina liv. Stadens alla delar ska vara levande
och trygga, stockholmarna ska ha nära till kultur och bostäder med
rimliga hyror ska byggas och förvaltas.								
bostäder har förmedlats av Bostadsförmedlingen sen bolaget
grundades 1947. Vid starten hade man fem anställda och 100 000
kronor i årsbudget.

9

Familjebostäder
bygger 63
studentlägenheter
i Älvsjöstaden.
Gammal
industrimark
omvandlas från
ett stängt och
slutet område till
en stadsdel med
1 600 bostäder.

Ett Stockholm som håller samman
Utvecklingen ställer höga krav på staden, bl.a. att
säkerställa ett hållbart byggande och infrastruktur
och samtidigt skapa en sammanhållen stad där alla
ges samma möjligheter.
Hur vill vi bo om 20 år?

Poliser ska öka tryggheten i Rinkeby
En ny polisstation ska byggas i Familjebostäders
fastigheter längs med Rinkeby allé och beräknas
vara klar hösten 2019.

Trivsel och trygghet med udda plantering

FOTO STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

Efter platsdialog med invånare i Hässelby skapade
Stockholmshem en ny plats vid ingången till Hässelby
Torg med en "utomhuslägenhet" bestående av blommor
i udda kärl och belysning som skapar trivsel och
trygghet på platsen.

12 438

den sista december 2017 hade
bostadsförmedlingen fått
in 12 438 bostäder. det är
fler än någonsin förr.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

Vad tänker stockholmarna om sitt framtida
boende? Bostadsförmedlingens kundpanel,
som består av cirka 5 000 personer i
bostadskön, har tänkt 20 år framåt. Det
visade sig att många av de tillfrågade kan
tänka sig att bo på nya, mer flexibla sätt.

elever (ca) kommer att få plats
på den nya skola som Stockholms kommunfullmäktige
har gett SISAB i uppdrag att
bygga i Midsommarkransens
gamla brandstation.

sisabs övergripande
mål för 2017 var att
leverera 5 000 nya
elevplatser utöver de
125  000 befintliga.

Skolan har en budget på 419
miljoner kronor och beräknas
stå klar 2021.

Kungsholmens
gymnasium
får konstgräs
Bristen på fotbollsplaner i innerstaden har varit stor och staden
vill använda skolgårdarna än mer.
SISAB anlägger därför två nya sjuspelsplaner med konstgräs
på Kungsholmen respektive i Vasastan. Investeringen beräknas kosta
ca 9,8 miljoner kronor.

Vinnare av Årets projekt på Enprocentsgalan

30 %
30 procent säger att de
kan tänka sig att bo med
en flexibel planlösning
med flyttbara väggar.

50 %
Hälften av kundpanelen
säger sig också vara
öppna för att bo på vatten
eller i en skyskrapa.

Stockholms Hamnar
och den nya Värtaterminalen med sina
fyra olika konstnärliga gestaltningar
blev stolta vinnare
av Årets projekt
på Enprocentsgalan.

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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Delmål 1
Ett Stockholm som håller samman

Delmål 1
Ett Stockholm som håller samman
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En sammanhållen
stad
FOTO GUSTAV KAISER

Under året fortsatte byggande och planering av fler
bostäder och skolor. Stadens bolag arbetar med att skapa
trygga och levande stadsdelar och lokala utvecklingsprogram är framtagna för prioriterade delar i staden.
I Rågsved har Familjebostäder arbetat med trygghets- och trivselvandringar
och kultur- och ungdomsfestivaler för att bidra till en bra boendemiljö.

som är ett av Familjebostäders prioriterade
områden, har bolaget arbetat med trygghets- och
trivselvandringar och kultur- och ungdomsfestivaler
för att bidra till en bra och trygg boendemiljö. Stockholmshem, som också har ett större bestånd i Rågsved,
arbetar nära fastighetsägarföreningen Rågfast och har
genomfört trygghets- och aktivitetsdagar.

I RÅGSVED,

A

ett levande lokalsamhälle. Ett annat samarbetsprojekt
i Rinkeby mellan Familjebostäder, Folkets Hus och
Parker, KTH, Hyresgästföreningen och Folkets Hus i
Rinkeby är Demokratilabb 2.0. Syftet är att skapa nya
mötesforum, arbeta med maktstrukturer och minska
segregationen.
har
Stockholmshem fokuserat på
att öka tryggheten och skapa
ett attraktivt område genom
trygghetsgrupper, trygghetsvärdar, nätverk med BRÅ,
stadsodlingar och ett nära
samarbete med fastighetsägarföreningen Skafast.

I SKÄRHOLMEN OCH SÄTRA

ska ha lika goda möjligheter
oavsett bakgrund. Skolan och förskolan prioriteras och arbete med
att förbättra barns miljöer som förskole- och skolgårdar har fortsatt.
SISAB har en ledande roll i planering
och utbyggnad av skolor och förskolor. Under året
tillkom ca 5 066 (5 485) elevplatser, vilket var i linje
med målet.
LLA BARN

som blev klara under året var
Farsta grundskola, med plats för ca 1 470 elever,
Lindeskolan i Enskede Gård samt Långbrodalsskolan
i Älvsjö med 600 platser var. SISAB har fortsatt rusta
DE STÖRRE PROJEKTEN

Bostadsbolagen deltar och samarbetar
i fastighetsägarföreningar i flera områden,
till exempel i Rågsved, på Järva och i Skärholmen.
stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

upp och utveckla skolgårdar under året. Två stycken
nya förskolor enligt konceptet Framtidens förskola,
har färdigställts i Kista och i Tensta. Målet är att skapa
ändamålsenliga och yteffektiva lokaler som bidrar till
en god arbetsmiljö för barn och personal.

Levande och trygga stadsdelar
Staden, med dess bolag, ska arbeta för att vidta åtgärder och säkerställa att alla stockholmare ska känna
sig trygga i sina stadsdelar och i sin boendemiljö.
Staden ska även kännetecknas av levande stadsdelar
och där är lokalförsörjningen en viktig faktor. Genom
att tillhandahålla lokaler och attrahera verksamheter
skapas arbetstillfällen som bidrar till ett levande område. Bostadsbolagen fortsätter trygghetsarbetet
genom välskötta fastigheter och utemiljöer, systematiskt
brandskyddsarbete, sanering av klotter, förbättring av
skalskydd, tillgänglighet samt närvaro och synlighet i
sina områden.

har arbetet med
trygga och levande stadsdelar fortsatt i Husby centrum, med utgångspunkt i
jämställd feministisk stadsplanering. Det handlar om
att skapa ett offentligt rum
där alla är trygga och att
planeringen utgår mer från
kvinnornas synpunkter. Centrumet byggs om utifrån
tre torg med tydlig inriktning på service, handel, mat
och kultur. I Rinkeby blev det klart att Familjebostäder tillsammans med Polismyndigheten kommer bygga
om fastigheten Kvarnberget 9. Utöver ökad trygghet och förstärkt säkerhet i området bidrar polishuset
med flera hundra nya arbetsplatser. Ombyggnationen
påbörjades under hösten och beräknas vara klart i slutet av 2019. Även Folkets Hus förvärvades av Familjebostäder med målet att utveckla det till en naturlig
träffpunkt för Rinkebyborna och därmed bidra till

PÅ JÄRVA

Utöver ökad trygghet och
förstärkt säkerhet i området
bidrar ett nytt polishus i
Rinkeby med flera hundra
nya arbetsplatser

FOKUS SKÄRHOLMEN har som mål att utveckla området
med 4 000 bostäder med fokus på social hållbarhet.
Utöver att bygga nya bostäder är trygghetsskapande
åtgärder prioriterat och efterfrågat av de boende i
området. Svenska Bostäder har tillsammans med privata
byggbolag tilldelats rollen som ankarbyggherrar i
projektet. Inom ramen för SISAB:s verksamhet i Skärholmen har förstudier gjorts i samarbete med utbildningsnämnden för en skola i närheten av Vårbergs IP
samt en vid Mälaräng.

4 000
FOKUS
SKÄRHOLMEN
HAR SOM MÅL ATT
UTVECKLA OMRÅDET MED 4 000
BOSTÄDER MED
FOKUS PÅ SOCIAL
HÅLLBARHET.

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab

12

Delmål 1
Ett Stockholm som håller samman

FOTO SVENSKA BOSTÄDER

I FARSTA-FAGERSJÖ är Familjebostäder engagerade och
ska med stadens nämnder och Fagersjöborna ta fram
en områdesbild för utvecklingen av nya bostäder och
service i området.

BOLAGEN FRIGJORDE TILLSAMMANS UNDER ÅRET
CA 280 BOSTÄDER
TILL BOSTADSMARKNADEN SOM
OLOVLIGEN HYRTS
UT I ANDRA HAND.

BOSTADSBOLAGEN har sedan ett par år arbetat tillsammans
med att stärka insatserna för att minimera oriktiga hyresförhållanden, med målet att bidra till en trygg och
rättvis bostadsmarknad. Bolagen frigjorde tillsammans
ca 280 bostäder till bostadsmarknaden under året genom
att utreda och avhysa olovliga andrahandshyresgäster.
Även koncernens övriga bolag har under året prioriterat arbetet med trygghet. Micasa Fastigheter arbetar
med trygghet i och omkring sina fastigheter. Stockholm
Parkering har bl.a. installerat mobiltäckning och övervakningskameror i fler garage. Stockholm Globe Arena
Fastigheter utför trygghets- och säkerhetsåtgärder i
och omkring arenatorgen. Som exempel kan nämnas
fysiska hinder som har placerats ut för att förhindra
fordonstrafik på torgen, där många människor rör sig i
samband med evenemang.

Lokala utvecklingsprogram
I enlighet med stadens Riktlinjer för lokalt utvecklingsarbete ska berörda bolag i koncernen medverka i det lokala
utvecklingsarbetet och genomföra de lokala utvecklingsprogrammen. Syftet med programmen är att förverkliga
och konkretisera visionen om Ett Stockholm för alla,
genom satsningar i varje stadsdel med utgångspunkt i
invånarnas behov. De syftar också till att kraftsamla och
styra resurser där de behövs som bäst i staden. Följande
stadsdelsområden är prioriterade: Farsta, Enskede-ÅrstaVantör, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Skarpnäck,
Skärholmen och Spånga-Tensta.
Bostadsbolagen deltar i flera av de prioriterade

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

Med SNABBA HUS har Svenska Bostäder visat att det är möjligt
att bygga bostäder på tidsbegränsade bygglov till rimliga hyror
av hög kvalitet.

utvecklingsprogrammen. Som exempel kan nämnas
Skärholmen och Rågsved där bolagen arbetar nära polis
och socialnämnden med trygghet i form av skalskydd
och rundvandringar i fastigheter. I Skarpnäck fortsätter
arbetet med Skarpnäckslyftet genom att Stockholmshem,
stadsdelsnämnden och polisen arbetar tillsammans med
boende, föräldrar och lokala aktörer för att öka tryggheten.
SISAB, Micasa Fastigheter och Kulturhuset Stadsteatern deltar tillsammans med stadsdelsnämnderna
i de lokala utvecklingsprogram som startats upp.

En stad med högt bostadsbyggande
där alla kan bo
Bostadsbolagen har i uppdrag att fördubbla sitt bostadsbyggande och bygga bra, klimatsmarta bostäder till en
rimlig kostnad. Bolagen ska arbeta för att hålla nere
produktionskostnaderna i nyproduktion samt planera
och bygga yteffektivt med hänsyn tagen till olika
typer av familjekonstellationer och boendeförhållanden.
Bostadsbolagen har även i uppdrag att verka för fler
hyresbostäder som unga, studenter och andra grupper
med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att
efterfråga. Stadens långsiktiga mål är att det ska byggas
140  000 nya bostäder i Stockholm mellan åren 2010
och 2030. Från 2010 till och med 2017 har hittills dryga
45 500 bostäder påbörjats av både privata och kommunala aktörer. Bostadsbolagen har under året bidragit
med ca 1 770 påbörjade bostäder, att jämföra med de
dryga 1 100 som var utfallet 2016. Förseningar i planarbetet, processfördröjningar i myndighetshantering och
överklaganden orsakar förskjutningar i flertalet projekt.
Utöver detta leder konjunkturen på fastighetsmarknaden
till brist på arbetskraft.

Bostadsförmedlingen tog under året emot ett rekordhögt antal inlämnade lägenheter från såväl allmännyttiga som privata hyresvärdar.

ANTALET FÄRDIGSTÄLLDA LÄGENHETER fortsatte att öka jämfört med tidigare år. Under 2017 blev ca 1 270 lägenheter
inflyttningsklara, varav ca 500 av dessa var studentlägenheter. Bland de större färdigställda projekten under året
finns Vallgossen S:t Görans gymnasium med 246 lägenheter (lgh), Syllen i Årsta med 172 lgh, Björnlandet med
158 lgh samt Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden med
132 lgh.

tog under året emot ett rekordhögt antal inlämnade lägenheter från de allmännyttiga
och de privata hyresvärdarna. Drygt 12 400 (11  800)
lägenheter lämnades in och av dessa stod stadens bolag
för 46 (45) procent. Det är framförallt successionslägenheterna, d.v.s. ej nyproduktion, som ökat då flera större
ombyggnadsprojekt färdigställts under året, både hos
privata och kommunala fastighetsägare.

BOSTADSFÖRMEDLINGEN
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Bostadsbolagen
har i uppdrag att
fördubbla sitt
bostadsbyggande
och bygga bra,
klimatsmarta
bostäder till en
rimlig kostnad.

Stockholmshusen
Bostadsbolagen driver sedan 2015 projektet Stockholmshusen. Genom att samverka och göra stora beställningar
kan priserna pressas för att möjliggöra bra, yt- och
energieffektiva hus till rimliga kostnader. Ett intensivt
arbete pågår och flera projekt är under uppstart. Under
året byggstartades det första projektet, Säterhöjden i
Rågsved med totalt 70 lgh. Under 2018 kommer
Ledinge i Tensta med 172 lgh och Karneolen i Solberga
med 80 lgh påbörjas. Målet är att fram till 2020 ha
påbörjat 3 500 – 5 000 lägenheter i Stockholmshusen.
En utmaning i detta projekt är markfrågan, som är
avgörande för att få till projekt med tillräcklig volym
och lönsamhet.
BOSTÄDER TILL NYANLÄNDA och ensamkommande flyktingbarn och familjer med osäkert boende är en fortsatt

Genom att samverka och göra stora beställningar kan priserna för Stockholmshusen
pressas för att möjliggöra bra, yt- och
energieffektiva hus till rimliga kostnader.
prioriterad fråga. Tillsammans har Micasa Fastigheter
och bostadsbolagen bidragit med drygt 675 bostäder
till SHIS Bostäder och socialnämnden som förmedlats
till nyanlända. Micasa Fastigheter har totalt iordningsställt boende för ca 1 000 (800) nyanlända och
merparten finns i Skärholmen, på Södermalm och i
Bromma. Stockholmshem har påbörjat 100 tillfälliga
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BOSTADSBOLAGEN HAR
UNDER ÅRET
FÄRDIGSTÄLLT
490 STUDENTBOSTÄDER.

är en annan prioriterad grupp.
Svenska Bostäder har ett samarbete med jagvillhabostad.nu för att skapa billiga och attraktiva bostäder för
unga. Under 2017 fortsatte arbetet med två planerade
Snabba Husprojekt i Norra Ängby och Råcksta. Projekten beräknas att påbörjas under våren 2018, med
totalt ca 380 lägenheter. Bostadsbolagen har under året

UNGA OCH STUDENTER

FOTO SVENSKA BOSTÄDER

BILD SVENSKA BOSTÄDER

490

modulbostäder i Örby, sex bygglov har sökts, vilket
motsvarar ytterligare drygt 400 tillfälliga bostäder.

En av 246 studentlägenheter i gamla S:t Görans
gymnasium på Kungsholmen, Vallgossen som färdigställdes under 2017.

Behovet av boende för äldre ökar, vilket kräver en långsiktig
planering och samverkan mellan stadens alla delar.

Visionsbild över studentlägenhetsområdet
campus Albano där drygt  700 lägenheter påbörjades
under 2017.

Kretsteatern som hade premiär i början av året har spelat 70
föreställningar i de flesta stadsdelar.

tillsammans färdigställt 490 studentbostäder, vilket är i
nivå med årsmålet och högre än 2016 då ca 200 färdigställdes. Ett av de större färdiga projekten är Vallgossen
på Kungsholmen, där ca 240 lägenheter blev inflyttningsklara under sommaren och hösten. Ett annat stort
projekt med studentbostäder är campus Albano, där
dryga 700 lägenheter påbörjades under året. Bostadsförmedlingen fortsätter sitt arbete med kampanjer och
information till studenter för att få denna målgrupp att
ställa sig i bostadskön. Förmedlade student- och ungdomslägenheter uppgick till 3 540 (3 500) vid årets slut.
har i uppdrag att tillsammans
med socialnämnden och SHIS Bostäder ta fram en
modell för en samordnad kontaktväg kring försöksoch träningslägenheter. Under året förmedlades drygt
420 (465) försöks- och träningslägenheter inkl. Bostad
först-lägenheter. Detta är något färre än föregående år,
vilket bl.a. beror på lägre efterfrågan från stadsdelarna.

BOSTADSFÖRMEDLINGEN
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Nära till kultur och eget skapande

Trygg ålderdom

Kulturhuset Stadsteatern bidrar till en levande stad
genom sin verksamhet, i city såväl som i ytterstaden
och de turnerande verksamheterna. Parkteatern, som
spelas under sommaren på flertalet platser i både inneroch ytterstaden, har genomfört nästan 200 arrangemang. Kretsteatern, som hade premiär i början av året,
har spelat 70 föreställningar i de flesta stadsdelar.
I samarbete med Stockholms olika stadsdelar besöks
lokala scener. Kulturhuset Stadsteatern har tillsammans med Kulturskolan även initierat elevkonserter i
samband med Kretsteaterns evenemang.

Behovet av boende för äldre ökar, vilket kräver en
långsiktig planering och samverkan mellan stadens alla
delar. Ett äldreperspektiv ska finnas med i stadsplanering och nybyggnation. Micasa Fastigheter har under
året börjat planera för utbyggnad av vård- och omsorgsboenden utifrån stadens Äldreboendeplan. Enligt
planen finns ett behov av 22 vård- och omsorgsboenden
fram till 2040, varav fem boenden ska vara färdigställda
till 2024. I Rinkeby är detaljplanen på samråd och för
det andra boendet i Bagarmossen är en ny detaljplan
under framtagande.

Behovet av boende för äldre ökar,
vilket kräver en långsiktig
planering och samverkan
mellan stadens alla delar.

UTIFRÅN BOLAGETS UPPDRAG, att skapa fler bostäder med
fokus på trygghet och tillgänglighet för äldre, prövar
Micasa Fastigheter i samtliga projekt kring nya vårdoch omsorgsboenden om dessa kan kompletteras med
tillgängliga hyresbostäder för äldre. Bolaget har också
under året tagit fram en separat plan för utbyggnad av
seniorboenden, där bolaget har fått en första markanvisning för seniorboende på fastigheten Ånn 7 i Årsta. Under året har boendeformen trygghetsboende ändrats och
för att öka tydligheten har den icke biståndsbedömda
boendeformen samlats under begreppet seniorboende.   

22

VÅRD- OCH
OMSORGSBOENDEN FRAM TILL
2040 FINNS DET
BEHOV AV. FEM AV
DESSA BOENDEN SKA VARA
FÄRDIGSTÄLLDA
AV MICASA FASTIGHETER TILL
2024.
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Stockholms stads bolagskoncern tar ansvar och arbetar för att minska de
klimatpåverkande utsläppen. Målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt
ska uppnås till år 2040 och detta är en central del i stadens långsiktiga vision.
I arbetet ingår livscykelanalyser för byggnaders miljöpåverkan i nyproduktion,
fortsatt energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi.			

Nio nya infartsparkeringar

Efter en inventering av Stockholms stads parkeringar vid idrottsplatser, och i vilken omfattning de används, har Stockholm Parkering
kunnat konstatera att åtta av parkeringarna står relativt tomma
dagtid. För att nyttja dessa mer effektivt, görs de om för att under
dagtid användas som infartsparkeringar. Utöver dessa åtta
infartsparkeringar görs också parkeringen Riksmuseet om till
en infartsparkering.

Ett klimatsmart Stockholm
1 200

matavfall som samlas in av stockholm vatten
och avfall blir biogas och biogödsel. biogas
blir bränsle för sopbilar, bussar och bilar.
matavfall från 1 200 stockholmare räcker
för att driva en sopbil ett helt år.

En av världens mest hållbara städer
Stockholm Vatten och Avfall har ett
världsunikt samarbete som omvandlar
granar och annat trädgårdsavfall till
klimatsmart biokol och fjärrvärme.
Biokolen används som jordförbättring och får det att grönska i
Stockholms planteringar.
Vid produktionen av biokol
bildas även en gas som ger värme
till fjärrvärmenätet. Men det
varje år slänger
slutar inte där – biokol sänker
stockholmarna
nivån av koldioxid i atmosfären
300 ton
eftersom det låser ner kol i
julgranar.
jorden under tusentals år. Ett
kretslopp skapas som bidrar
till att Stockholms stad är en
av världens mest hållbara städer.

300
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Värtaterminalen
guldcertifieras
inom miljö

Värtaterminalen är den första lokalbyggnaden som certifieras enligt Miljöbyggnad Guld i
miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden.

I april 2017 stängde Stockholmshem av sin sista oljeeldade panna.
Detta är resultatet av ett långsiktigt
systematiskt arbete med att minska
beroendet av fossila bränslen.

700

av trädgårdsavfall utvinns både biokol och
förnybar energi. biokolet från stockholm vatten
och avfalls anläggning i högdalen kompenserar
för 700 bilars koldioxidutsläpp/år.

Cykelpool i bostadsområden
Stockholmshem vill att det ska vara lätt att leva
klimatsmart när man bor i bolagets fastigheter. Därför
undersöks nu möjligheten att driva låd- och elcykelpooler i bolagets bostadsområden.

Stockholm Exergi
avvecklar kolet
till 2022

Målet var att kolet skulle avvecklas senast
2030 men genom ökad värmeåtervinning,
kundsamverkan via öppen fjärrvärme,
utvecklade samarbeten i regionen, ny
värmeproduktion, sammankoppling av
de stora fjärrvärmenäten och andra
åtgärder satsar Stockholm Exergi på att
kunna fasa ut kolet i Värtan redan 2022.

2040

under 2017 har svenska bostäder
kunnat erbjuda ytterligare ca
3 600 hyresgäster möjligheten att
sortera ut sitt matavfall i västerort,
söderort och innerstaden.

Stockholm

17

vatten

Samarbete kring vattencentrum

Stockholm ska ha en hållbar markoch vattenanvändning. Därför stöttar
Stockholm Vatten och Avfall tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden KTH:s uppbyggnad av ett
nytt vattencentrum för innovation och
forskning. Målet är att sammanföra
kunskap, erfarenhet, idéer och behov
och skapa en bred arena för samverkan
kring vattenfrågor.

Fartygens avloppsvatten
töms inte rakt ut i sjön

Stockholms hamn är en av få hamnar i
världen som har möjlighet att ta emot
fartygens avloppsvatten. Vid alla kajer
i Stockholm finns anläggningar för att
ta emot avloppsvatten.

8 av 10

kryssningsfartyg
lämnar avloppsvattnet i Stockholms
hamn. Den servicen ingår, precis som
soplämning, i hamnavgiften. De som
lämnar sorterat avfall får rabatt på
hamnavgiften.

sedan 1980-talet har den
linjebundna färjetrafiken i
stockholms hamnar möjlighet
att lämna sitt avloppsvatten.
idag lämnas 98 procent av dessa
passagerares avloppsvatten i land.

målet att stockholm ska vara fossilbränslefritt ska uppnås till år 2040
och detta är en central del i stadens
långsiktiga vision.
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Det klimatsmarta
Stockholm växer fram
Inom bolagskoncernen sker nya och innovativa samarbeten
för att ett fossilbränslefritt Stockholm ska nås till 2040. Bolagen
fortsätter att investera i infrastruktur och inom teknikområdet
för att underlätta för medborgarna att leva klimatsmart.

EFFEKT OCH ENERGI
EFFEKT ÄR DEN
MÄNGD EL SOM
ANVÄNDS VID ETT
VISST TILLFÄLLE.
ANVÄNDS MÅNGA
MASKINER SAMTIDIGT SÅ BLIR
EFFEKTUTTAGET
HÖGT UNDER DEN
TIDEN. ETT MÅL
INOM STOCKHOLMS
STAD ÄR ATT MINSKA
ENERGIANVÄNDNINGEN. PARALLELLT
FINNS AMBITIONER
ATT PREMIERA ATT
ENERGIANVÄNDNINGEN JÄMNAS UT
ÖVER TID FÖR ATT
UNDVIKA KRAFTIGA
EFFEKTTOPPAR
OCH JÄMNA UT
BELASTNINGEN
PÅ ELNÄTET.

D

mot att
skapa en energiproduktion som baseras på enbart förnybara och återvunna
bränslen i Stockholm. Ägarna Stockholms Stadshus AB och Fortum Power
and Heat AB har i ett styrelsebeslut i
februari 2017 gett Stockholm Exergi i uppdrag att
utveckla fjärrvärmesystemet med inriktningen att
kolet ska ha fasats ut år 2022. Att stänga kolkraftvärmeverket i Värtan är en avgörande del i arbetet
mot stadens mål om att vara fossilbränslefri år 2040.
ET PÅGÅR ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

BOSTADSBOLAGEN OCH STOCKHOLM EXERGI har inlett flera
samarbeten för att minska koldioxidutsläppen och
möjliggöra nedläggningen av det koleldade kraftvärmeverket i Hjorthagen. Familjebostäder och Stockholmshem har i ett antal byggnader infört effektstyrning,
vilket gör det möjligt att effektivare styra värmesystemen i byggnaderna. För att utvärdera projektet följer
bolagen förändringar av energibehov, effektuttag och
kostnader för berörda byggnader. Därefter ska resultatet

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

simuleras för hela fjärrvärme-nätet och effekten på
koldioxidutsläpp bedömas. Svenska Bostäder har
installerat en första s.k. Geo-FTX-anläggning som
kombinerar bergvärme med befintligt ventilationsaggregat. Anläggningen ska leda till ett minskat energibehov, men framförallt ett minskat effektbehov under
kalla vinterdagar.

stängde Stockholmshem av sin sista oljeeldade panna. Detta är resultatet av ett långsiktigt
systematiskt arbete med att minska beroendet av fossila
bränslen. År 2010 förbrukade bolaget 1 500 kubikmeter olja för uppvärmning. Från och med april 2017 är
förbrukningen noll.

solcellsinstallationerna. Batterier för lagring av solcellsel
kommer att installeras i projektet Rösträknaren i Årsta
med inflyttning 2019. Stockholms Hamnar har färdigställt en solcellsanläggning i Frihamnen och fortsätter
också utbyggnaden av ett system för energioptimering
i sina fastigheter.

i koncernen projekteras
och byggs enligt lägst Miljöbyggnad Silver. I början av
2017 genomförde SISAB sin första verifiering på Lugnets
skola i Hammarby Sjöstad, som då fick slutbetyget
Guld. Under november konstaterades att Lugnets skola
är den miljöbyggnadscertifierade skolan i Sverige med
lägst specifik energianvändning om 46 kWh/kvm.

2016–2019 innehåller mål om att
minska energianvändningen i absoluta tal för den egna
verksamheten med minst 10 procent under perioden.
Då Stockholms stad är inne i en expansiv fas med hög
inflyttning, högt bostadsbyggande och stor ökning av
kommunal service är målet en utmaning. Många åtgärder har redan genomförts för att energieffektivisera
stora delar av koncernens fastighetsbestånd, vilket nu
gör att det är svårt att uppnå ytterligare stora energieffektiviseringar utan höga kostnader. Den höga
nyproduktionstakten leder också till att energianvändningen ökar sett till absoluta tal.

I APRIL 2017

SAMTLIGA NYBYGGNADSPROJEKT

i energieffektiviseringar och förnybar energiproduktion minskas utsläppen, samtidigt
som stadens långsiktiga kostnader sjunker. Bostadsbolagen minskar sin energianvändning sett per kvadratmeter
boarea/lokalarea men har haft svårt att uppnå målet för
årets totala köpta energi. Bolagen arbetar dock för att på
sikt nå de ambitiösa målen. Totalt klarar koncernen sin
målsättning för köpt energi 1 561 GWh (1 541 GWh).

GENOM INVESTERINGAR

SVENSKA BOSTÄDER har

under året utbildat 50 bovärdar
inom energi, miljö och innemiljö, för att öka medvetenheten hos sina hyresgäster och i slutändan minska energianvändningen.

KONCERNEN HAR SOM HELHET haft svårt att uppfylla årets
mål för produktion av solenergi om 2 344 MWh, utfallet
blev 1 993 MWh. Det beror på pågående ombyggnader,
försenade byggprojekt och att en anläggning blivit
förstörd i en brand. Familjebostäder planerar för tester
av batterilagring under 2018 för att få ut mer energi av

STADENS MILJÖPROGRAM

Stockholms
Hamnar driftsatte
under sommaren
en helt ny solcellsanläggning i
Frihamnen.
SPECIFIK ENERGIANVÄNDNING
DEFINIERAS SOM
BYGGNADENS
ENERGIANVÄNDNING FÖRDELAT PÅ
ATEMP UTTRYCKT
I KWH/M2 OCH ÅR.
HUSHÅLLSENERGI
INRÄKNAS INTE.
INTE HELLER VERKSAMHETSENERGI
SOM ANVÄNDS
UTÖVER BYGGNADENS VERKSAMHETSANPASSADE
KRAV PÅ VÄRME,
VARMVATTEN OCH
VENTILATION.
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BILD STOCKHOLMS HEM

Stockholm Parkering har under
året färdigställt 10 nya anläggningar
med cykelparkering och har därmed
32 anläggningar.

Stockholm ska bli en ledande
cykelstad med fler cykelbanor och
även bättre förutsättningar för
fotgängare.

FÖR ATT FRÄMJA och underlätta arbetet med att engagera
boende i stadsodling och biologisk mångfald har bostadsbolagen arbetat med flertalet stadsodlingsprojekt i bl.a.
Rinkeby, Hässelby och Bagarmossen.

Under året startade Stockholmshem bygget av Stockholms första
flerfamiljshus som ska generera mer energi än vad som används.

Miljöanpassade transporter

999
STOCKHOLM
PARKERING HAR
UNDER ÅRET
INSTALLERAT 190
NYA LADDPLATSER
FÖR ELBILAR.
DÄRMED HAR
BOLAGET NU
TOTALT 999
LADDPLATSER.

Biltrafiken måste minska för att nå de nationella
klimatmålen för vägtrafiken till år 2030. Stockholmshem har i samband med EU-projektet GrowSmarter
tecknat avtal med en aktör som tillhandahåller elbilpoolstjänster till hyresgäster
i Valla Torg, Årsta. Bostadsbolagen har även beslutat att
upphandla en gemensam bilpoolsleverantör som kommer
erbjuda sina tjänster till hyresgäster i nybyggnadsprojekt.
Bolagen utreder även möjligheten för cykelpoolstjänster till
hyresgästerna. Inom Stockholms
Hamnar övergår verksamheten
till nya drivmedel för truckar, vilket kommer att minska
de fossila utsläppen. Inom bolagets containerverksamhet har den relativa drivmedelsförbrukningen (liter/TEU)
halverats sedan 2005.

strategi. Genom att tillhandahålla och bygga en infrastruktur för att ladda elbilar skapar Stockholm
Parkering förutsättningar för att fler ska kunna skaffa
elbilar. Bolaget har under året installerat 190 nya
laddplatser för elbilar. Därmed har bolaget totalt 999
laddplatser. Stockholm Parkering har även under året färdigställt 10 nya anläggningar med
cykelparkering och har därmed
32 anläggningar.

GrowSmarter är ett EUprojekt som Stockholms stad
leder och deltar i med tolv
smarta lösningar i Årsta och
Slakthusområdet – för en
hållbart växande stad.

med fler cykelbanor och även bättre förutsättningar för fotgängare.
Framkomligheten ska öka genom stadens parkerings-

STOCKHOLM SKA BLI EN LEDANDE CYKELSTAD

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

Hållbar mark- och
vattenanvändning

Stockholm Vatten och Avfall är
delaktiga i Stockholms stads handlingsplan för en god
vattenstatus. Bolaget har en aktiv roll i att ta fram ett
åtgärdsprogram för Stockholms vattenförekomster,
vilket ska leda till förbättrad vattenstatus.
Bolagen arbetar för att tillvarata och utveckla
ekosystemtjänster i anslutning till fastigheter och
hanterar dagvatten i enlighet med Stockholms
dagvattenstrategi.

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL genomför projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). Ett reviderat genomförandebeslut godkändes av kommunfullmäktige
under våren 2017. Det reviderade beslutet innebär att
projektet ökar i omfattning med bl. a ökad kapacitet för
att rena avloppsvatten. Budgeten för projektet utökas
från tidigare 6 mdkr till 9,2 mdkr. I projektet byggs
Henriksdals avloppsreningsverk om med ökad kapacitet
och ny reningsteknik. Bromma reningsverk ska läggas
ned och avloppsvattnet som idag går till Bromma
reningsverk kommer att ledas över till Henriksdals
reningsverk. Henriksdals nya reningsverk ska enligt
planen kunna starta i maj 2024. Därefter kan Bromma
reningsverk rivas.

Resurseffektiva kretslopp
Avfall ska hanteras på ett resurseffektivt sätt. Möjligheten att återvinna ska förbättras. Bolagen arbetar med
system för matavfallsinsamling och sopsortering i både
egna verksamheter, nyproduktion och befintligt bestånd.
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL har tagit fram en ny
avfallsplan 2017–2020 för stadens arbete med avfallshanteringen. Avfallsplanen omfattar hela stadens avfallshantering och innehåller mål och åtgärder för
såväl Stockholm Vatten och Avfall som andra verksamheter inom staden. Matavfallet som samlas in blir
biogas och biogödsel.
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Flertalet stadsodlingsprojekt pågår i
koncernens bostadsområden, bl.a. i Rinkeby,
Hässelby och Bagarmossen.

enlighet med Byggvarubedömningen. För att säkerställa
detta genomför bolagen regelbundet kontroller.
SISAB deltar i flera pilotprojekt och studier tillsammans
med kemikaliecentrum, t.ex. kring olika miljö- och
hälsoaspekter hos fallskyddsgummi och konstgräs.
Under året har även prover tagits från bl.a. PVC-golv
och damm. Efter genomförda analyser ska SISAB ta
fram en handlingsplan för att kunna erbjuda en ännu
bättre miljö.

Sund inomhusmiljö
Stadens arbete med att minska hälsorelaterade riskfaktorer och förbättra stockholmarnas inomhusmiljö fortsätter. Det gäller särskilt buller i bostäder och allmänna
lokaler, dålig luftkvalitet, luktstörningar, förebyggande
av fuktskador och höga radonhalter. SISAB lägger ett
särskilt fokus på åtgärder för att skapa god ljudmiljö i
förskolor och skolor.

Stockholm Vatten och Avfall genomför projektet Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA).
I projektet byggs Henriksdals avloppsreningsverk om med ökad kapacitet och ny reningsteknik.

Stockholms miljö är giftfri
Stockholms invånare ska i största
möjliga mån skyddas från skadliga
ämnen och ett speciellt fokus
ligger på att skydda barnen.
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HUSHÅLL SOM
ANSLUTITS TILL
STOCKHOLM VATTEN
OCH AVFALLS
MATAVFALLSHANTERING ÖKADE
UNDER 2017 MED 25
PROCENT.

SOMMAREN 2017 utbröt

en vild strejk hos en av Stockholm
Vatten och Avfalls insamlingsentreprenörer. Under hösten och vintern hade avfallshanteringen stora störningar.
Stockholm Vatten och Avfall arbetade intensivt för att
komma tillrätta med problemen genom extra tömningar,
arbete i tvåskift och utplacering av containrar. Infasningen av en ny entreprenör tog tid av flera olika orsaker, bl.a.
var det svårt att hitta och komma in i avfallsrummen.

ökade
under året med 13 procent och antal anslutna hushåll
med 25 procent, men mängden matavfall till biologisk
behandling ökade endast med 10 procent. Avvikelsen
beror dels på tidsaspekten; från kontakt med kund till
att insamlingen faktiskt påbörjas är längre än beräknat,
och dels på sommarens sopkonflikt och inkörningsproblem i samband med entreprenadsstarten under hösten.

ANTALET HÄMTSTÄLLEN MED MATAVFALLSINSAMLING

för insamling av matavfall reviderades inför budget 2018 till 60 procent år 2020 från
tidigare 70 procent till 2020. Det är dock en stor utmaning att nå 60 procent till dess, från dagens 22 procent.

driftsattes nya entreprenörsavtal
för insamling, som innebär att entreprenörerna nu får
ett helhetsansvar för insamlingen inom sitt tilldelade
område. Syftet med upphandlingen har varit att nå de
höga miljömålen, ge en bättre service samt skapa en
bättre arbetsmiljö för entreprenörerna.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL bedriver ett arbete för
att hindra utsläpp av gifter till avloppet från industrier.
I arbetet ingår information och kontroll tillsammans
med miljönämnden.

DET LÅNGSIKTIGA MÅLET

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL kommer

UNDER HÖSTEN 2017

Stockholms invånare ska i största möjliga mån skyddas
från skadliga ämnen och ett speciellt fokus ligger på att
skydda barnen. Detta regleras i stadens kemikalieplan
2014–2019, med visionen Giftfritt Stockholm 2030.
Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika
farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och att i upphandlingar
verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning.

att genomföra
stora satsningar på kommunikation, incitament och
lösningar för matavfallsinsamlingen. En annan viktig
satsning för att kunna nå insamling av matavfall är
den nya sorteringsanläggningen i Högdalen och enligt
reviderat genomförandebeslut kommer den vara i full
drift år 2022.

vad gäller omhändertagandet
av Stockholms avloppsvatten. Förutom en ökande
befolkning och klimatförändringar kommer skärpta
krav från EU-direktiv. För att hantera dessa investerar
bolaget bl.a. i projektet SFA (läs mer om projektet
under rubriken Hållbar mark- och vattenanvändning)
samt utarbetar en ny Vatten- och avloppsplan.

STORA UTMANINGAR FINNS

att miljö- och hälsofarliga
ämnen inte ska ingå vid upphandling av varor och
tjänster. Alla byggvaror i projekt ska vara godkända i
SAMTLIGA BOLAG HAR SOM KRAV

BOSTADSBOLAGEN arbetar

med fuktskydd, god ventilation
och förbättrat inomhusklimat i ny- och ombyggnadsprojekt. Arbetet med miljöcertifiering av byggnader bidrar
till att utveckla arbetssätten vad gäller termiskt klimat,
dvs hur inomhusklimatet upplevs.   

Miljöprogrammet i korthet

Programmet utgår från de utmaningar som
råder idag för att Stockholms livsmiljö såväl
utom- som inomhus ska vara hållbar. Det
fokuserar på utmaningarna som ligger inom
Stockholms stads ansvarsområde, men
inrymmer även mål som kräver insatser från
aktörer utanför stadens mandat. Miljöprogrammet gäller från 2016 till och med
utgången av 2019 och är uppbyggt kring
sex övergripande miljömål för Stockholm.
1. HÅLLBAR ENERGIANVÄNDNING
2. MILJÖANPASSADE TRANSPORTER
3. HÅLLBAR MARK- OCH VATTENANVÄNDNING
4. RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP
5. GIFTFRITT STOCKHOLM

#1

LUGNETS SKOLA
I HAMMARBY
SJÖSTAD HAR,
SOM FÖRSTA UTBILDNINGSLOKAL
I SVERIGE,
VERIFIERATS
ENLIGT MILJÖBYGGNADS HÖGSTA
KLASSNING – GULD.

6. SUND INOMHUSMILJÖ
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Genom en långsiktigt hållbar ekonomi skapar Stockholms stads bolagskoncern förutsättningar för att uppnå stadens mål. Stockholm ska vara
ett centrum för nytänkande med ett innovationsklimat som bidrar till att
både företag och människor blomstrar. Näringslivets mångfald och ett
livslångt lärande bidrar till ett ekonomiskt hållbart Stockholm, med
målet att allt fler ges möjlighet till arbete och trygga anställningar. 			

Rekordår för
kryssningstrafiken
Intresset för att åka på semester med
kryssningsfartyg blir allt större. Årets kryssningssäsong slår rekord med totalt 600 000
passagerare i Stockholms Hamnar. Det är en
ökning med 22 procent jämfört med i fjol.
I Stockholm spenderar passagerarna under ett år
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Smart city
Under våren driftsätter trafiknämnden sju
strategiska mätpunkter i Stockholm för flödesmätning av gång- och cykeltrafik. Mätningen
är helt automatisk och resultatet skall ge ett
kraftfullt verktyg för stadsplanering. Projektet
ingår i Stokabs Smart city-koncept.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
TOTALT HAR CA

FOTO STOCKHOLMS HAMNAR

Stokabs fiber skapar
testmöjligheter med 5G-nätet

INVESTERINGSPROJEKT MED
EN TOTAL INVESTERING ÖVER

Den forskning som företag genomför i Kista, med bl.a.
förarlösa bussar, är möjlig genom den fiberinfrastruktur
som Stokab rustat testbädden med och som är en förutsättning för 5G-nät.

SISAB har sänkt kostnaderna
för skadegörelse med över

100
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60
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MILJONER KRONOR BEDRIVITS
I KONCERNEN UNDER 2017.
AV DESSA PROJEKT AVSER
MERPARTEN BOSTADSBOLAGENS
NYPRODUKTION.
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miljoner kronor
SISAB har fortsatt minskat kostnaderna för skadegörelse, såsom klotter,
glaskross och bränder. Kostnaderna för bränder över självrisk har minskat
med 95,6 procent jämfört med 2006. Sedan tio år arbetar SISAB med
skadeförebyggande arbete, genom ett nära samarbete med kunder och
samarbetspartners. Detta arbete ger resultat!

Fortsatt stark
konjunktur i
Stockholm
Stockholmskonjunkturen är
fortsatt stark och de flesta indikatorer pekar åt rätt håll, visar
Stockholm Business Regions
konjunkturrapport.
Rapporten ges ut fyra gånger
per år och belyser områdena:
• ekonomisk tillväxt
• näringsliv
• arbetsmarknad
• befolkning
• bostäder
• kommersiella övernattningar

Staden växer
med ca 40
personer
om
dagen
Under Q4 2016 till Q3 2017 har
antalet invånare i länet ökat
med 38 800 personer varav
14  500 i staden, vilket motsvarar
uppgångar på 1,7 respektive
1,6 procent.
Det är över 40 personer om
dagen som den här perioden
valde att bostätta sig någonstans i Stockholms kommun.

ÅR 2017 UPPGÅR BOLAGENS INVESTERINGAR
TILL 10,9 MDKR, VILKET ÄR EN ÖKNING FRÅN
FÖREGÅENDE ÅR MED

  mnkr
stockholm business region
utvecklar och marknadsför
stockholm som etableringsoch besöksdestination.
fem nya internationella
långdistansflyglinjer från
arlanda etablerades under 2017,
vilket underlättar för företag
och besökare.

Koncernens höga investeringsnivå är en
tydlig effekt av de höga ambitionerna med
satsningar i nyproduktion och infrastruktur
för att möta stadens tillväxt.
årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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En långsiktigt hållbar
ekonomi
Bolagskoncernens ekonomi ska vara långsiktigt stabil
och hållbar. En god ekonomi är en förutsättning för
stadens välfärd och den fortsatta utvecklingen.
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Resultat per bolag
Resultat efter finansiella poster (mnkr)

2017

Moderbolaget
stockholms stadshus ab

Kunder
(Nettoomsättning)

305

Dotterbolagen

+15 135 mnkr

ab svenska bostäder (k)
ab familjebostäder (k)
ab stockholmshem (k)
bostadsförmedlingen i stockholm ab

Skatt
-418 mnkr

skolfastigheter i stockholm ab (sisab)
Resultat
Stockholms
Stadshus AB

Finansiärer
Räntor resultat
från finansiella
tillgångar

Leverantörer
(varor och tjänster)
-7 512 mnkr

+1 913 mnkr

-572 mnkr

Personal
(löner m.m.)
Övriga finansiella
poster
(avskrivningar m.m.)

-2 113 mnkr

-2 608 mnkr

217
335
370
6
38

micasa fastigheter i stockholm ab
s:t erik markutveckling ab (k)
stockholm globe arena fastigheter ab (k)

145
49
-98

stockholm vatten och avfall ab (k)

498

stockholms hamn ab (k)
ab stokab (k)
stockholms stads parkerings ab
stockholms stadsteater ab
stockholm business region ab (k)
s:t erik försäkrings ab

112
234
144
-352
-4
44

s:t erik livförsäkring ab

74

övriga bolag
Koncernjusteringar, netto

-268

Intressebolag
mässfastigheter i stockholm ab

0

stockholm exergi ab

485

Resultat koncernen totalt

2 331

varav realisationsvinster/förluster netto

407

Notering: Dotterbolag med beteckningen (K) har underkoncerner.

2 331

KONCERNENS RESULTAT
EFTER FINANSNETTO UPPGÅR
TILL 2 331 MNKR.

Resultat 2017
Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till
2 331 mnkr. I resultatet ingår även resultatandel
från intressebolagen Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi AB. I resultatet
ingår realisationsvinster med ett nettobelopp
om 407 mnkr, vilket framförallt är en följd av
Stockholm Vatten och Avfall AB:s försäljning
av bolagets tidigare huvudkontor.
är en effekt av
koncernens fortsatt starka ekonomiska utveckling, där de flesta bolagen redovisar positiva
resultat. Intäkterna ökar i flera bolag, bl.a.
DET POSITIVA RESULTATET ÅR 2017

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

beroende på det goda konjunkturläget, ökade
hyresintäkter men också till följd av ökningar
av t.ex. VA-taxan. Vidare bidrar den låga räntenivån till det goda resultatet, trots bolagens
relativt sett höga investeringsnivå.
Bostadsbolagen redovisar ett något starkare resultat jämfört med föregående år.
Svenska Bostäder har under de senaste åren
haft i uppdrag att genomföra särskilda insatser
i Järva, vilket medför att resultatnivån är något
lägre än för övriga bostadsbolag. För 2017
har bolagets kostnader för dessa insatser varit
lägre, vilket också medfört att bolagets resultat
förbättrats.

redovisar ett resultat om 145 mnkr
att jämföra med 116 mnkr föregående år. Förbättringen
beror bl.a. på högre hyresintäkter och lägre kostnader
för reparationer och underhåll.
MICASA FASTIGHETER

BOSTADSFÖRMEDLINGENS ekonomiska utveckling är fortsatt
god. Resultatet efter finansnetto uppgick till ca 6 mnkr,
vilket är något lägre än föregående år.

redovisar ett resultat om 49 mnkr.
Bolaget har under året sålt flera byggnader i Slakthusområdet till Stockholms stad inför kommande stadsutveckling.

S:T ERIK MARKUTVECKLING

resultat efter finansnetto uppgår till 38 mnkr,
vilket är 23 mnkr högre än året innan. Det förbättrade
resultatet är främst en följd av högre hyresintäkter efter
genomförda investeringar.

SISABS

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER har ett negativt resultat efter finansnetto, uppgående till -98 mnkr. Det är
ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med föregående
år (-119), vilket följer av lägre underhållskostnader och
finansiella kostnader.

STOCKHOLMS HAMN redovisar

även i år ett starkt resultat efter
finansnetto om 112 mnkr. Bolaget har ökat omsättningen
inom alla områden.

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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Fastighetsbeståndet 2017
Area (m2)

Antal lgh/lok (st)

Bokfört värde (mnkr)

Verkligt värde * (mnkr)

Hyresintäkter 2017 (mnkr)

Bostäder

5 010 620

81 171

51 364

125 338

6 121

Lokaler

3 225 321

8 818

24 025

41 255

3 717

6 190

14 604

428

81 579

181 197

10 266

Övrigt **
Totalt

459 041
8 694 982

89 989

FOTO SISAB, MATTIAS SÖDERMARK

Användning

* Normalt marknadsvärde exkl. mark och vatten hos Stockholm Vatten och Avfall.
** I övrigt ingår garage och p-platser m.m.

SISAB har under året påbörjat bygget av flera
skolor. På bilden syns spadtaget för Bobergsskolan
som kommer bli en del av Norra Djurgårdsstaden.

Bolagskoncernen Stockholms
Stadshus AB – Investeringar 2017

10,9
2017 UPPGÅR
BOLAGENS INVESTERINGAR TILL
10,9 MDKR.

6

SVENSKA
BOSTÄDER,
FAMILJEBOSTÄDER OCH
STOCKHOLMSHEM
HAR EN INVESTERINGSVOLYM
OM KNAPPT
6 MDKR, VILKET
MOTSVARAR
DRYGT HÄLFTEN
AV KONCERNENS
INVESTERINGAR.

uppgår till 144 mnkr
vilket är en ökning jämfört med 2016. Föregående
år innehöll dock bolagets resultat realisationsvinster
om 17 mnkr. Årets förbättrade verksamhetsresultat är
främst en följd av högre intäkter.

STOCKHOLM PARKERINGS RESULTAT

lägre än förra året (121), till följd av den fortsatt låga
räntenivån. Årets utdelningar uppgår till sammanlagt
216 mnkr från bostadsbolagen samt intressebolagen
Stockholm Exergi och Mässfastigheter i Stockholm.
Stockholm Exergi
uppgår till 485 mnkr, vilket är i linje med föregående
år. Gällande konsortialavtal med med Fortum Power
and Heat AB trädde i kraft år 2016. Resultatandelen
för koncernens andra intressebolag, Mässfastigheter i
Stockholm, uppgår till 0,2 mnkr.

RESULTATANDELEN FÖR INTRESSEBOLAGET
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL redovisar

ett resultat om
498 mnkr, vilket främst beror på bolagets försäljning
av det tidigare huvudkontoret i Stockholm. Resultatet
exklusive reavinst uppgår till 30 mnkr.
resultat är i nivå med 2016 och uppgår till
234 mnkr. En hög orderingång som genererar ökade
intäkter förklarar det förbättrade resultatet.

STOKABS

S:T ERIK FÖRSÄKRING redovisar ett resultat om 44 mnkr,
vilket är något lägre än föregående år. Bolagets skadekostnader har under 2017 varit fortsatt relativt låga.

redovisar ett resultat om 74 mnkr. Det positiva
resultatet är en följd av att bolagets placeringstillgångar
stigit mer än värdet på bolagets pensionsåtagande.

S:T ERIK LIV

underskott uppgår till -352
mnkr, vilket är i nivå med föregående år.

KULTURHUSET STADSTEATERN

MODERBOLAGET STOCKHOLMS STADSHUS AB:S RESULTAT,

exklusive utdelningar, uppgår till 89 mnkr och är något

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

Ett långsiktigt
växande Stockholm kommer på
många sätt blir tätare och
mer sammankopplat.

En viktig förutsättning för Stockholms utveckling är att nya bostäder och arbetsplatser
byggs och att infrastrukturen utvecklas. Stadens mål avseende bostadsbyggande är
140  000 nya bostäder till 2030. Därtill kommer investeringar i bl.a. idrottshallar, förskolor, skolor, gruppbostäder och äldreboenden. Staden bistår dessutom med delfinansiering av ett antal statliga infrastrukturprojekt för att kunna genomföra angelägna
satsningar på väg- och spårtrafiken i Stockholm. Ett långsiktigt växande Stockholm
kommer på många sätt blir tätare och mer sammankopplat. Koncernens bolag bidrar
inom ett flertal områden och år 2017 uppgår bolagens investeringar till 10,9 mdkr,
vilket är ca 800 mnkr högre än föregående år. Koncernens höga investeringsnivå är en
tydlig effekt av satsningarna på nyproduktion och i infrastruktur för att möta stadens
tillväxt. Totalt har ca 60 investeringsprojekt med en total investering över 300 mnkr
bedrivits i koncernen under 2017. Av dessa projekt avser merparten bostadsbolagens
nyproduktion.
SVENSKA BOSTÄDER, FAMILJEBOSTÄDER OCH STOCKHOLMSHEM har en investeringsvolym om
knappt 6 mdkr, vilket motsvarar drygt hälften av koncernens investeringar. Bostadsbolagens investeringar i nyproduktion uppgår till 3,1 mnkr, vilket är något lägre än
budget. Avvikelsen är en effekt av tidsförskjutningar i projekt hos framför allt Familjebostäder. Bostadsbolagen nådde inte riktigt de högt satta målen gällande antalet
påbörjade bostäder.
SISABS INVESTERINGAR uppgick

till drygt 1,8 mdkr. Bolaget har byggt flera nya skolor,
även om tidsförskjutningar skett i projekt p.g.a. senarelagd detaljplaneprocess och
överprövningar i flera skolprojekt.
STOCKHOLMS HAMNARS INVESTERINGAR uppgick till knappt 1 mdkr. Investeringarna avser
till största delen uppförandet av Stockholm Norvik Hamn.
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALLS PROJEKT Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA) är det
nu enskilt största investeringsprojektet inom koncernen. Projektet bidrar till att stadens
infrastruktur anpassas till den växande befolkningen och ökande krav på rening.

Program för
upphandling och inköp
Den offentliga sektorn i Sverige har
stor möjlighet att genom krav i
upphandling medverka till att
hållbara varor och tjänster utvecklas. Med Stockholms stads
program är målet att leverantörer
till staden inte ska få konkurrensfördelar genom t.ex. oseriös verksamhet, oetiskt producerade varor,
bristande kvalitet i upphandlade
verksamheter eller sämre anställningsvillkor för sina anställda.
Staden arbetar aktivt genom att i
upphandling verka för att personer
utanför arbetsmarknaden kommer
i sysselsättning. Olika former av
sociala, demokratiska och miljöoch klimatmässiga hänsyn måste
anpassas och motiveras i förhållande till den vara, tjänst eller
entreprenad som upphandlas.
Arbete pågår hos bolagen med att
ta fram en modell för strukturerad
avtalsuppföljning. I nästintill samtliga avtal med ett kontraktsvärde
över 1,8 mnkr tas en plan för
systematisk uppföljning fram i
strategifasen. I relevanta upphandlingar för byggande och renovering
ställer bolagen krav på att miljöoch hälsofarliga ämnen inte ingår.
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Delmål 3
Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Investeringar 2017
mnkr

Summa bokslut

2%
(236 mnkr)

Moderbolaget
stockholms stadshus ab

26 %
(2765 mnkr)

Dotterbolagen
ab svenska bostäder

2 495

ab familjebostäder

1 302

ab stockholmshem

1 949

bostadsförmedlingen i stockholm ab
skolfastigheter i stockholm ab (sisab)

0
1 887

micasa fastigheter i stockholm ab

255

s:t erik markutveckling ab

163

stockholm globe arena fastigheter ab
stockholm vatten och avfall ab

1 523
971

ab stokab

225

stockholms stads parkerings ab

46

stockholms stadsteater ab

16

stockholm business region ab

0

s:t erik försäkrings ab

0

s:t erik livförsäkring ab
övriga bolag
koncernjusteringar
koncernen

CA PLATSER
FÖR FERIEJOBBARE TILLHANDAHÖLLS AV
BOLAGEN UNDER
SOMMAREN 2017

Skolor
sisab

Övrigt
s:t erik markutveckling
stockholm globe
arena fastigheter
stockholms stadsteater
stockholm business region
s:t erik livförsäkring
s:t erik försäkring
bostadsförmedlingen

10 873

Movetostockholm.com har utvecklats av
Stockholm Business Region med avsnittet "Explore the
Stockholm Region" där internationella talangers berättelser om hur det är att leva och arbeta i Stockholm synliggörs. Detta har även marknadsförts i samband med
större internationella mässor som MIPIM och Expo Real.
I samarbete med Skandinaviens Tekniska Analytikers Förening (STAF) kommer Stockholm Business
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Infrastruktur
stockholm vatten och avfall
stockholms hamn
stockholm parkering
stokab

0

Stockholm Business Region ansvarar för samordning
av investeringsfrämjande, näringslivsutveckling samt
internationell marknadsföring. Stockholm Innovationsstipendium, delas ut av dotterbolaget Invest Stockholm,
där 2017 års utdelningsceremoni genomfördes i november i Gyllene salen i Stadshuset.
WEBBPLATSEN

Bostäder
svenska bostäder
familjebostäder
stockholmshem
micasa fastigheter

-16

En världsledande kunskapsregion

Stockholmshem har tagit fram en modell med inspiration från Svenska Bostäder för att bidra till ökad
sysselsättning för långtidsarbetslösa och samtidigt öka
kundnöjdheten hos hyresgästerna.
43 kommunala visstidsanställningar till personer som står långt från arbetsmarknaden. 22 platser var inom ramen för stadens
satsning Stockholmsjobb som består av tre faser där
deltagaren ges stöd inför, under och efter anställningen.
Bolagen har även under året tagit emot 27 praktikanter
från Jobbtorg Stockholm. Under sommaren tillhandahöll bolagen drygt 420 platser för feriejobbare, att
jämföra med sommaren 2016 då omkring 300 platser
tillhandahölls.

BOLAGEN TILLHANDAHÖLL UNDER 2017

47

Genom projektet frigörs samtidigt mark, som kan användas för en ökad bostadsproduktion. Projektets totala
budget beräknas till närmare 9,2 mdkr med ett färdigställande år 2026. Under år 2017 uppgick investeringarna
i projektet till 327 mnkr, vilket är lägre än förväntat till
följd av att bolaget avvaktar beslut i Mark- och miljödomstolen. Övriga investeringar för Stockholm Vatten
och Avfall uppgick till ca 1,2 mdkr, där största delen är
ersättningsinvesteringar i befintliga anläggningar.

420

17 %
(1 887 mnkr)

55 %
(6 001 mnkr)

10

stockholms hamn ab

Stockholm Vatten och Avfalls projekt
SFA, Stockholms Framtida Avloppsrening,
är det nu enskilt största projektet av
koncernens investeringar.

Region etablera ett nytt nätverk i syfte att attrahera
internationella talanger.

En företagsvänlig stad
Stockholm Business Region bedriver genom dotterbolaget
Invest Stockholm ett investeringsfrämjande arbete, utveckling av Stockholm som en företagsplats och service
till näringslivet. Insatser inom dessa tre inriktningar
bidrar till att förbättra förutsättningarna för att driva,
starta och etablera företag i Stockholm och regionen.
Det regionala samarbetet inom näringslivsfrågor fortsätter inom Stockholm Business Alliance.
Under 2017 har fem nya internationella långdistansflyglinjer från Arlanda etablerats, vilket underlättar för
företag och besökare.

Fler arbeten och trygga anställningar
Riktade insatser till unga och grupper som står långt
från arbetsmarknaden har intensifierats under året.
Koncernens samarbete med stadens arbetsmarknadsnämnd har fortsatt och utvecklats. Bolagen bidrar
genom att ta emot långtidsarbetslösa, traineer, praktikanter från jobbtorg Stockholm, yrkeshögskolor och
gymnasieskolor samt erbjuda handledning och introduktion. Krav i upphandlingar för att engagera leverantörer i arbetsmarknadsinsatser är under utveckling.

Projektet Stockholms Framtida Avloppsrening bidrar till att stadens infrastruktur
anpassas till den växande befolkningen och ökande krav på rening.

Enkelt att utbilda sig genom hela livet
SISAB har tillsammans med Stockholms stad haft i
uppdrag att utreda dimensionering och anpassning av
lämpliga lokaler för ett sammanhållet vuxencampus i
innerstaden. Bolaget utreder i enlighet med detta uppdrag lokalerna till Åsö Vuxengymnasium.

Långsiktigt hållbar ekonomi
För bolagskoncernen är det av yttersta vikt att de
finansiella resurserna används på ett optimalt sätt
samtidigt som kommunfullmäktiges ägardirektiv och
mål genomförs och uppnås. Koncernen redovisar sedan
flera år stabila positiva resultat. Efterfrågan på de verksamheter och tjänster som koncernens bolag tillhandahåller är fortsatt hög. Detta gäller såväl efterfrågan på
bostäder och lokaler, som de tjänster som exempelvis
infrastrukturbolagen tillhandahåller. Flertalet bolag
redovisar således fortsatt goda resultat.
som flera bolag redovisar
och planerar, innebär en ökad känslighet för förändrade räntenivåer. I såväl drift- som investeringsverksamhet krävs fortsatt kontinuerlig styrning, kostnadsmedvetenhet och prioriteringar. Detta är en förutsättning
för att klara uppsatta mål om t.ex. nyproduktion och
andra nödvändiga satsningar för stadens utveckling.

DEN HÖGA INVESTERINGSNIVÅN,

Analys av risker i koncernen
För samtliga bolag är det av yttersta vikt att de finansiella resurserna används på ett optimalt sätt samtidigt
som kommunfullmäktiges ägardirektiv och mål genomförs och uppnås.

INOM KONCERNENS VARIERANDE VERKSAMHETER finns

olika
risker med olika sannolikhet att inträffa beroende på
bolagens uppdrag. Riskerna är av ekonomisk, miljömässig såväl som social karaktär. Koncernledningen
analyserar kontinuerligt risker i beslutsunderlag och
ärenden som utreds eller bereds på koncernnivå. Enligt
förändringar i årsredovisningslagen ska även större
bolag i sina årsredovisningar tydligare beskriva risker
kopplade till mål. Detta är något de större bolagen
inom koncernen jobbar särskilt med till sin årsredovisning för 2017.

SAMTLIGA BOLAG GENOMFÖR årligen en risk och sårbarhetsanalys – RSA som består av tre steg.
1. Identifiering och bedömning av åtaganden samt generell krisberedskap.
2. Identifiering och analys av de tio största riskerna. Vid
bedömning av konsekvens beaktas områdena; Liv &
hälsa, Natur & kulturmiljö, Ekonomi & egendom,
Förtroende & grundläggande värden, Stadens funktionalitet, Sveriges säkerhet.
3. Kontinuitetshantering. I detta steg bedömer bolagen
med kritisk verksamhet sin förmåga att upprätthålla
verksamheten vid kris/oönskad händelse.
UTIFRÅN IDENTIFIERADE KRITISKA ÅTAGANDEN och bedömda
risker upprättas åtgärdsplaner. Arbetet följs upp i bolagens tertialrapporter och verksamhetsberättelser.
Läs mer om risker inom respektive verksamhetsområde i respektive delmålskapitel.
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Delmål 4
Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholms stads bolagskoncern arbetar för mänskliga rättigheter
och demokratiutveckling för att utjämna skillnader mellan stadsdelar
och befolkningsgrupper. Genom att sätta fokus på dessa frågor ska
allas lika möjligheter i staden vad gäller exempelvis jämställdhet,
tillgänglighet, delaktighet och inflytande förbättras.						

Riktlinjer för mutor och representation
En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för bolagens medarbetare är att arbetet utförs med omdöme och att gällande lagar och regler
följs. Stadens riktlinjer för mutor och representation har utformats utifrån
detta förhållningssätt och är ett stöd i arbetet och i relationen med andra och
anger vilken norm som bör gälla för representation, uppvaktningar och gåvor.

I upphandlingar av varor och tjänster
ställer stadens bolag krav på att miljöoch hälsofarliga ämnen inte ingår

40
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stockholm parkering fyllde under
året 40 år och gav ut boken parkera
i fred som berättar historien om
några stora publika skyddsrum i
stockholm som i fredstid fungerar
som parkeringsanläggningar.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Utbildningssatsning kring
våld i nära
relationer
Stockholmshem anordnade under 2017 en
Familjebostäders hyresgäster inbjöds hösten 2017 till workshops för att
tycka till om utvecklingen av Fagersjö. Med hjälp av en tredimensionell
karta och byggklossar fick de boenden placera ut hus och lämna
önskemål och synpunkter om sitt område.

Ny muralmålning i
Skärholmen centrum
FOTO SVENSKA BOSTÄDER

Lokala ungdomar står bakom den jättelika tussilago
som sedan juli pryder Stadsteaterns fasad i Skärholmen. Flera välkända landmärken finns på målningen
såsom Sätra vattentorn, Vårbergstoppen och Bredängs
bostäder. I målningen finns också en regnbågsfärgad
trappa som ska symbolisera mångfalden i området.
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utbildning för alla medarbetare om våld i nära
relationer. Syftet var att öka kunskap och kännedom om våld i nära relationer utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. Stockholmshems medarbetare fick kunskaper om vad våld i nära relation
innebär, hur man uppmärksammar signaler, hur
våld kan förebyggas samt till vilka instanser man
kan vända sig till om man ser tecken på våld.

svenska bostäder
kom på nionde plats
när great place to
work i mars korade
sveriges bästa
arbetsplatser 2017
för större organisationer. svenska
bostäders medarbetare trivs och är
engagerade.

en särskild
satsning gjordes under året
på bostadsförmedlingen
gällande en digital
annonskampanj riktad till
medelålders och äldre med
huvudbudskapet att de ska
ställa sig i bostadskön i
god tid före det att de
önskar att förändra sin
boendesituation.

Språktillgänglighet
Bostadsförmedlingen har tagit
fram en särskild vägledning för
nyanlända kring hur Bostadsförmedlingens tjänst fungerar, tryckt på flera
språk.

Stockholmshem
med som partner i

we_change är Sveriges största hållbarhetssatsning
för unga. Syftet är att inspirera och inkludera unga i
arbetet med hållbar utveckling, hitta lösningar som
bidrar till att uppnå FN:s globala mål och förändra världen
till det bättre. Den 4–5 april höll Stockholmshem workshops på
temat trygga och hållbara stadsdelar, med målet att involvera ungdomarna i
stadsdelsutveckling och samla idéer för nyskapande trygghetsåtgärder i bolagets
områden. Ett nittiotal ungdomar deltog och gav sitt perspektiv i frågan.

S:t Julianpriset till
Parkteatern
Den 3 december på internationella
funktionshindersdagen delades
S:t Julianpriset 2017 ut. Parkteatern
vann priset för Tillgänglig information
och kommunikation med motiveringen:
”Sedan 1942 har Parkteatern erbjudit
stockholmarna teater, konserter och
dans i stadens gemensamma utomhusrum. Genom att börja texta och
syntolka föreställningar har de gjort det
möjligt för personer med syn- och
hörselnedsättningar att ta del av
utbudet på ett helt nytt sätt.
Med publikvärdar, tydliga och lättlästa
program, plats för rullstolar och
färdtjänstadresser till alla spelplatser
har Parkteatern lyckats förbättra
tillgängligheten ännu mer.”
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FOTO JEPPE WIKSTRÖM

Lika möjligheter för alla
stockholmare
Genom att medverka till att Stockholm växer hållbart och att
samtidigt skapa goda möjligheter till utveckling och inflytande för alla
bidrar bolagen i att förverkliga visionen om ett Stockholm för alla.

Bolagen arbetar för att alla ska ha lika möjlighet till full delaktighet
med insatser som ska leda till ökad självständighet, inflytande och
bättre levnadsvillkor.

S

tockholm ska vara en jämställd stad där
makt, möjligheter och resurser fördelas
jämnt oavsett kön.
Med anledning av att lagkravet på att
utveckla jämställdhets- och mångfaldsplaner togs bort vid början av 2017 har
bolagen på sina respektive arbetsplatser arbetat med
åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter
på jobbet i enlighet med nya diskrimineringslagen.
Bolagen har också beaktat jämställdhetsaspekter i
stadsplaneringen. Inom t.ex. Familjebostäder arbetar
bolaget med att söka upp kvinnor för att ta del av deras behov och önskemål i områdendär de normalt är
underrepresenterade. Svenska Bostäder har ett pågående
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arbete i Husby Centrum med jämställd feministisk
stadsplanering som utgångspunkt. Under året har också
Stockholmshem tagit fram ett förslag till en strategi för
områdesutveckling som säkerställer ett jämställt boendeinflytande oavsett kön, genus och etnicitet. Bolagen har
vad gäller den egna personalen bl.a. analyserat sjukfrånvaro, uttag av föräldraledighet och genomfört
lönekartläggningar i syfte att säkerställa detta.

Systematisk uppföljning
av upphandlade avtal utvecklas
på bolagen.

Mänskliga rättigheter och
frihet från diskriminering

Stockholm ska i den egna verksamheten skydda och
främja mänskliga rättigheter. En viktig del av rättighetsarbetet är att upptäcka exempelvis diskriminering.
Bolagen arbetar därför för att främja lika rättigheter
och möjligheter. I arbetet ingår bl.a. tillgänglighetsåtgärder, kompetensbaserad rekrytering, flerspråkiga
medarbetare i kundnära verksamheter samt kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter. Eventuell
förekomst av diskriminering visar sig bl.a. i medarbetar- och kundundersökningar och används som underlag till åtgärdsplaner. Vid upphandlingar av tjänster
och entreprenader ställer bolagen krav på leverantörer
att följa stadens antidiskrimineringsklausul. Staden har
även under året tagit fram tre program; program för

Stockholm ska vara en tillgänglig
stad för alla invånare.
lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, program för ett
jämställt Stockholm och program för barnets rättigheter och inflytande som även gäller bolagen.

En tillgänglig stad
Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla invånare. Bolagen arbetar för att alla ska ha lika möjlighet
till full delaktighet med insatser som ska leda till ökad
självständighet, inflytande och bättre levnadsvillkor.
Flera bolag samarbetar i tillgänglighetsfrågor och deltar i funktionshindersråd.
Svenska Bostäder har kartlagt sitt lägenhetsbestånd
för bättre matchning av bostadssökande och i underhållsplanering infört tillgänglighetsanpassningar som
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Svenska Bostäder
genomförde
tillsammans med
Folkets Husby
en gemensam
städdag ”Håll ditt
Husby rent”.

FOTO LENNART JOHANSSON, STOCKHOLMS STADSBYGGNADSKONTOR

FOTO LILJEWALL ARKITEKTER

FOTO SVENSKA BOSTÄDER

Bolagen beaktar jämställdhetsaspekter i stadsplaneringen.

Stockholmarna ska känna att de har möjlighet
att påverka Stockholms utveckling.
t.ex. att bygga bort enkelt avhjälpta hinder vid renoveringar. Inventeringen ger kunskap om vilka fastigheter
som kan nås nivåfritt från entré. De fastighetsägande
bolagen bedriver ett kontinuerligt arbete för att se till
att både byggnader och de offentliga miljöerna är tillgängliga utan fysiska hinder. Micasa Fastigheter har
exempelvis upprättat en tillgänglighetsplan som innebär att de större fastigheterna inventeras vartannat år
och de mindre vart tredje år. Bolaget har vidare under
året arbetat med att ta fram ett tydligt skyltsystem
och att säkerställa att trycksaker och webbplatsen
uppfyller de behov som finns utifrån olika tillgänglighetsperspektiv.
Stockholm Parkering har infört mobilbetaltjänsten
Betala P, vilket innebär att besöksparkerare på gatuoch tomtmark hos Stockholm Parkering kan betala
med samma app.
Stockholm Business Region har en kontinuerlig
översyn med fokus på tillgänglighetsanpassning av
såväl lokaler som arbetsplatser, och arrangerar bl.a.
seminarier och frukostmöten där de medverkande
behöver kunna delta på lika villkor. För de möten och
seminarier som anordnas av bolaget har bl.a. ett
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mobilt hörhjälpsystem införskaffats, vilket ökar tillgängligheten och delaktigheten för personer med hörselnedsättning. Flera bolag stärker kompetensutveckling inom tillgänglighetsfrågor, bl.a. genom medverkan
i det stadsövergripande tillgänglighetsnätverket.

En demokratisk stad där invånarna
har inflytande
Stockholmarna ska känna att de har möjlighet att
påverka Stockholms utveckling. Bostadsbolagen arbetar t.ex. med nya former för hyresgästers deltagande med fokus på områdesutveckling. I arbetet ingår
dialogarbete i ytterstadssatsningarna för att
säkerställa inflytande som ger boende och verksamma
en ökad möjlighet att påverka sin närmiljö.
Stockholmshem har under året arbetat med jämställt boinflytande i ett gårdsupprustningsprojektet i
Björkhagen.
Familjebostäder har i sitt bestånd i Tensta rustat
upp gårdarna utifrån dialoger med hyresgäster.
I Fagersjö har bolaget tillsammans med stadsbygg-

nadsnämnden också bjudit in boende för att påverka
området vid förtätning. Micasa Fastigheter har träffat både hyresgäster och verksamheter för att samtala om deras behov i olika områden.

Hållbar utveckling genom offentlig
upphandling
Stockholm ska använda offentlig upphandling som ett
styrmedel för att driva utvecklingen i en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
riktning. Staden har riktlinjer
för mutor och representation
som bolagen följer, och sociala
hänsyn ska användas vid upphandling för att bl.a. se till att
leverantörer bidrar till att långtidsarbetslösa kommer i arbete.
Under 2017 har det pågått ett arbete mellan bolagen och inom staden för att utveckla hållbar inriktning
i upphandlingar. Utifrån bolagens förutsättningar och
med hänsyn till respektive upphandlingstyp, formuleras

krav på miljömässiga och social hänsyn där det är lämpligt. I detta ingår t.ex. krav på att leverantörer engagerar
sig i arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslösa eller
krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår i det
som köps in eller byggs.
Samtliga bolag genomför ett arbete med avtalsuppföljning för att säkerställa att de krav som ställts
i upphandlingarna uppfylls. Hos Stockholmshem innebär det att kritiska avtalsområden följs upp djupare
och mer frekvent. Stockholmshem har vidare som
förebyggande åtgärd mot oegentligheter på byggarbetsplatser (t.ex. svart arbetskraft)
inlett ett samarbete med
Skatteverket, gränspolisen,
Ekobrottsmyndigheten
och Arbetsmiljöverket.

Utifrån bolagens förutsättningar formuleras krav om
miljömässiga och sociala
hänsyn där det är lämpligt.
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Delmål 4
ett demokratiskt hållbart stockholm
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Kvinnor
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En bra arbetsgivare
Antalet medarbetare i stadens bolag ökar. Vid årets slut
arbetade totalt 2 883 månadsavlönade i koncernen, vilket
motsvarar en ökning med 91 personer jämfört med 2016.
Störst var ökningen för SISAB och Stockholmshem som
båda expanderar till följd av en ökad nyproduktion av
bostäder, förskolor och skolor. Även medelantalet årsarbetare ökade under året, från 2 719 till 2 831 årsarbetare. Se faktaruta för definitioner. Utöver dessa arbetade
timavlönad personal motsvarande 80 årsarbeten.
Könsfördelningen inom koncernen
som helhet är jämn. Den 31 december
2017 var 56 procent av de anställda
män och 44 procent kvinnor. En jämn
fördelning mellan män och kvinnor återfinns även bland det totala
antalet chefer och inom styrelserna i
koncernen.

Stort rekryteringsbehov
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Stockholms stad genomför regelbundet medarbetarundersökningar som även bolagen deltar i. 84 procent
av bolagens medarbetare svarade på 2017 års medarbetarundersökning. Det resulterade i höga betyg framförallt vad gäller ledarskap, medarbetarskap och utvecklingsmöjligheter. 8 av 10 av bolagens medarbetare
upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga
arbete och ca 84 procent tycker att de har en chef som
skapar förutsättningar för ett ökat engagemang i arbetet.
Resultatet används för att fortsätta att
utveckla verksamheterna.

Gott arbetsklimat

Under 2017 har stort fokus hamnat på
frågor om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Både chefer och
medarbetare har ansvar för att arbetsklimatet är gott och för att bemöta alla med respekt.
Ingen form av kränkande särbehandling är acceptabel
och respektive bolag ser över att rutinerna är tydliga för
hur anmälningar ska göras och eventuellt uppkomna
fall hanteras.

Minskad sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland koncernens anställda minskar.
Under 2017 uppgick den totala sjukfrånvaron till 4,1
procent, vilket motsvarar en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2016. Detta kan främst förklaras
av att den längre sjukfrånvaron (sjukfrånvaro som varat
mer än 14 dagar) har minskat.

Könsfördelningen inom koncernen
som helhet är jämn.

Personalstatistik innehåller många
olika begrepp och mått
INOM KONCERNEN används måttet ”antal anställda”,
vilket dock kan mätas på flera olika sätt; som
”antal månadsavlönade individer” eller som ”antal
årsarbetare”. Koncernen redovisar i enlighet med
årsredovisningslagen årsarbetare, d.v.s. de
tillsvidare- och visstidsanställdas arbetstid
(sysselsättningsgrad) uppräknat till heltid.
Exempelvis blir två deltidsanställda på 50 procent
en årsarbetare. Även antal månadsavlönade
individer per 31/12 redovisas.

baseras på den avtalade
tiden, vilken inbegriper exempelvis sjukskrivna,
tjänst- och föräldralediga och visar på de årsarbetare som bolagen har arbetsgivaransvar för. Vidare
uttrycker ”medeltalet årsarbetare” ett genomsnitt
under året.

SYSSELSÄTTNINGSGRADEN

provanställda inkluderade i
tillsvidareanställningarna.

I ÅRSREDOVISNINGEN ÄR

i texten mäts som antal
sjukfrånvarotimmar i relation till den avtalade tiden.

SJUKFRÅNVAROPROCENTEN
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Stockholm växer och servicen till medborgarna behöver utökas. Detta medför ett ökat rekryteringsbehov
hos bolagen som under 2017 rekryterade närmare 320
medarbetare till prov- och tillsvidareanställningar. Detta
är en ökning jämfört med 2016 och bidrar till behov av
gemensamma processer och rutiner inom bolagskoncernen för att underlätta arbetet. I juni lanserade staden en
ny stadsövergripande introduktion för nya medarbetare.
Utbildningen riktar sig till nya medarbetare på både förvaltningar och bolag. Under året har även initiativ tagits
för att utreda möjligheterna till en ökad samverkan
kring HR-frågor inom bolagskoncernen.

Chefer

Goda utvecklingsmöjligheter

8 av 10 medarbetare
upplever att de lär
nytt och utvecklas i
sitt dagliga arbete

VID ÅRETS SLUT
ARBETADE TOTALT
2 883 MÅNADSAVLÖNADE I KONCERNEN, VILKET
MOTSVARAR EN
ÖKNING MED 91
PERSONER JÄMFÖRT MED 2016.

2015

Könsfördelning i koncernen

Stockholm
växer och
servicen till
medborgarna
behöver utökas.
Detta medför ett
ökat rekryteringsbehov hos
bolagen.

2 883

2014		

Organisation
och styrning
Kommuner har ett stort mått av frihet när det gäller att
organisera den kommunala verksamheten genom kommunallagen. Även om kommunala nämnder är det vanligaste
alternativet är det fullt möjligt att bedriva all verksamhet,
som inte innefattar myndighetsutövning, i aktiebolagsform.
Stockholms kommun har valt att bedriva vissa av
kommunens verksamheter i aktiebolag.

Stockholms stads organisation utifrån styrning
och uppföljning
KOMMUNFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD

STADSLEDNINGSKONTORET

KOMMUNSTYRELSEN

UPPSIKTSPLIKT

KONCERNSTYRELSEN

STOCKHOLMS STADSHUS AB

14 STADSDELSNÄMNDER
OCH 15 FACKNÄMNDER

FASTIGHETSBOLAG

INFRASTRUKTURBOLAG

ÖVRIGA BOLAG

AB SVENSKA BOSTÄDER

STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB

STOCKHOLMS
STADSTEATER AB

AB FAMILJEBOSTÄDER

STOCKHOLM VATTEN
OCH AVFALL AB

AB STOCKHOLMSHEM
SKOLFASTIGHETER I
STOCKHOLM AB – SISAB

AB STOKAB

STOCKHOLM BUSINESS
REGION AB
BOSTADSFÖRMEDLINGEN
I STOCKHOLM AB

STOCKHOLMS HAMN AB
S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

MICASA FASTIGHETER I
STOCKHOLM AB

STOCKHOLM EXERGI AB

MÄSSFASTIGHETER I
STOCKHOLM AB

STOCKHOLM GLOBE ARENA
FASTIGHETER AB

Bolagskoncernen är en del av kommunkoncernen.

S

TOCKHOLMS STAD ÄGER STOCKHOLMS STADSHUS AB, som sedan
1991 är moderbolag och sammanhållande funktion för
stadens bolagskoncern, som består av 16 aktiva dotterbolag.
Därutöver finns två intressebolag.

FOTO STOCKHOLMS STAD

Bolagskoncernen är en del av kommunkoncernen Stockholms stad, se organisationsskiss ovan. Kommunfullmäktige är Stockholms stads högsta politiskt beslutande organ och därunder finns
kommunstyrelsen och koncernstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.
Staden har totalt ca 50 olika verksamheter fördelade på nämnder och
bolag med ca 43 600 anställda. Av dessa arbetar ca 40 700 i nämnderna,
och ca 2 900 i bolagen.

Kommunfullmäktige:

• beslutar om bolagens bolagsordningar och
därmed det kommunala ändamålet för bolagens
verksamhet.
• beslutar om budget, ägardirektiv, policyer och
riktlinjer för bolagen.
• tar ställning till beslut som är av större vikt eller
av principiell karaktär, till exempel investeringar
över 300 mnkr och bildande av bolag.
• utser bolagsstyrelser och lekmannarevisorer
till bolagen.
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S:T ERIK MARKUTVECKLING AB

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB
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Vision 2040 -Ett Stockholm för alla

Bolagsstämma
Högsta beslutande organ

Lekmannarevisorer
Granskar att bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt vis, såsom de har kommit till
uttryck i bolagsordningen, kommunfullmäktiges
direktiv och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll
är tillräcklig

Verkställande direktör
Löpande förvaltning

101

DE 101 FOLKVALDA
LEDAMÖTERNA I
STOCKHOLMS
KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR
OM ÖVERGRIPANDE
MÅL, RIKTLINJER
OCH UPPDRAG FÖR
NÄMNDERNA OCH
BOLAGEN INOM
KOMMUNKONCERNEN.

BOLAGSORDNINGEN

Varför en bolagskoncern?

Bolagsorgan

Kommuner får driva näringsverksamhet, om den drivs
utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medborgarna.
Det finns flera skäl att kommuner väljer att driva
viss verksamhet i bolagsform. Dessa karaktäriseras
framförallt av det ekonomiska perspektivet, att bolag
genererar egna intäkter men handlar också delvis om
tradition.
De flesta av stadens bolag fanns redan 1991 när
Stockholms Stadshus AB bildades. Bolagen var då mer
eller mindre självständiga och staden, ägaren av bolagen, ville hitta ett sätt att förbättra bolagsstyrningen och
göra uppföljningen mer omfattande. Att organisera bolag
i en koncernkonstruktion innebär även att resultat kan
utjämnas mellan bolag genom koncernbidrag. En annan
fördel med en koncern är att styrningen av dotterbolagen
blir mindre komplicerad, genom att moderbolaget har
ett tydligt uppdrag och mandat att leda och följa upp
bolagen inom koncernen ur olika perspektiv.

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i
respektive bolag, där aktieägarna tar beslut i bolagets
angelägenheter. I Stockholms stad utser kommunstyrelsen, efter delegation från kommunfullmäktige, ombud
till moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s stämma.
Styrelsen för moderbolaget utser i sin tur ombud till
dotterbolagen inom bolagskoncernen. Mer än hälften
av dotterbolagen har underkoncerner och utser i sin tur
ombud till sina respektive dotterbolag.
Kommunfullmäktige utser även styrelser för bolagen
som får motsvarande mandatfördelning som kommunfullmäktige. Några bolag har tjänstemannastyrelser, då
lagstiftningen kräver så. Bolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.
Koncernen och dess bolag granskas av auktoriserade externa revisorer, som granskar räkenskaperna
samt finansiell och viss icke finansiell information. Även
lekmannarevisorer, som är förtroendevalda av kommunfullmäktige, granskar hur bolagen genomfört kommunfullmäktiges uppdrag och direktiv.

Dotterbolagens uppdrag
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Vilken effekt vill man
uppnå (Långsiktigt
perspektiv)

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet (exempel)
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
2.1 Energianvändningen är hållbar
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Ägardirektiv och bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
(exempel)
→ Arbeta för att bygga fler studentbostäder till rimlig hyra
→ Arbeta med energieffektivisering och förnyelsebar energi
→ Låta resultatet stanna i bolagen för att möjliggöra en hög investeringstakt med bibehållen finansiell stabilitet
→ Utveckla nya former för hyresgästers deltagande

Prioritering inför det
kommande året

Aktiviteter och indikatorer (nyckeltal) (exempel)
→ Antal färdigställda studentbostäder
→ Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)
→ Resultat efter finansnetto
→ Utreda möjligheten att öka barns inflytande vid byggnation av gårdar

Stockholms Stadshus AB:s
planering och uppföljning
under året

Beslut om
budget och
affärsplan

PLANERING
UPPFÖLJNING

Tertialrapport 2
samt prognos för
helåret

Mäter målen och
omsätter till
aktiviteter

Årsbokslut
Beslut om
årsredovisning

31
DEC

Planering

Ägarstyrning och ägardirektiv
Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv, bolagsordningar och det kommunala ändamålet för bolagens
verksamhet. Ägardirektiven för bolagen beslutas i samband med budgeten för Stockholm och löpande under
året beslutas om kompletterande ägardirektiv. Kommunfullmäktige tar även löpande ställning till beslut som rör
bolagen, som är av större vikt eller principiell karaktär,
t.ex. beslut om investeringar i bolagen över 300 mnkr.

Konkretisering av
inriktningsmålen
(Flerårsperspektiv)

31
AUG

30
APRIL

Uppföljning

Tertialrapport 1
samt prognos för
helåret

Beslut
treårsplan
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Bolagen inom koncernen verkar inom ett brett spektrum,
från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden och
arenor till vattenförsörjning, fjärrvärme, avfallshantering,
hamnanläggningar, fiber, mässfastigheter och parkeringsverksamhet. Dessutom tillhandahåller bolagen tjänster
och kompetens inom bostadsförmedling, turistinformation, näringslivsutveckling, kulturutbud och försäkringar.
Bolagskoncernen delas in i tre segment; fastigheter, infrastruktur och övriga bolag. Se beskrivning av respektive
dotterbolag på sida 46–57.

STYRDOKUMENT OCH RIKTLINJER

Styrelse
Bolagets organisation
och förvaltning av
bolagets angelägenheter

Figuren illustrerar bolagsorganen i aktiebolaget.
Ofta talar man om de fem bolagsorganen; bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör, revisorer
och lekmannarevisorer. Men även ett sjätte organ kan
läggas till, som utgör grunden: bolagsordningen.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål
1 Ett Stockholm som håller samman
2 Ett klimatsmart Stockholm
3 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
4 Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Revisorer
Granskar styrelsens och VD:s förvaltning
och bolagets räkenskaper
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FOTON PETER LYDÉN
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INVESTERINGAR I
STADENS BOLAG
SOM ÖVERSTIGER
300 MILJONER
KRONOR MÅSTE
GODKÄNNAS AV
KOMMUNFULLMÄKTIGE.

INGELA LINDH

JONAS SCHNEIDER

PETER KVARNHEM

SARA FEINBERG

KRISTER STRALSTRÖM

PETER DAHLBERG

CAROLINA TILLBORG

INGRID STORM

VD *

Allmänhetens intresse av insyn i de kommunägda bolagen, i vilka staden har ett bestämmande
inflytande, tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa.

300
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Enligt kommunallagen utövar kommunfullmäktige
ägarrollen och har det yttersta ägaransvaret. Aktiebolagslagens bestämmelser medför dock att kommunfullmäktige inte kan utöva ägarrollen direkt i förhållande
till dotterbolagen, utan ägarrollen måste utövas genom
det kommunägda moderbolagets, Stockholms Stadshus
AB:s styrelse; koncernstyrelsen. Kommunfullmäktige
har delegerat den operativa ägardialogen för bolagskoncernen till koncernstyrelsen. Ägardialogen utförs i
det dagliga arbetet av koncernledningen.

Uppsiktsplikt och internkontroll
I kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett
ansvar att fortlöpande följa stadens verksamhet. Av detta
följer att kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll av bolagens verksamhet, den s.k. uppsiktsplikten.
Detta innebär att kommunstyrelsen årligen fattar beslut
om bolagen bedrivit sina respektive verksamheter i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolagen antar arbetsordningar, attestinstruktioner och
internkontrollplaner för att tydliggöra vilka befogenheter som finns för styrelse, ledning och medarbetare
och genomför årligen riskanalyser.

Lagstiftning
Det finns inte en särskild associationsform för kommunägda aktiebolag. I stället lyder dessa bolag aktiebolagslagen fullt ut. Därutöver finns vissa regler om kommunens
styrning och kontroll av bolagen i kommunallagen.
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Koncerncontroller

Ett kommunalt aktiebolag styrs även av regler i bl.a.
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, årsredovisningslagen och lagen om offentlig
upphandling tillsammans med speciallagstiftning utifrån bolagens särskilda verksamheter. Detta gör att det
ställs höga krav på kommunen, koncernledningen och
dess bolag att analysera och tolka olika situationer
och beslut, och att anpassa sig därefter.

Vice VD

Koncerncontroller

Ekonomidirektör

Verksamhetscontroller

Administrativ direktör

Utredare

* tillika stadsdirektör Stockholms stad
** tillika stadsadvokat Stockholms stads juridiska avdelning

SARA WALLIN

Administrativ assistent

MALIN LINDVALL

Bolagsjurist **

Systematiserad styrning
och uppföljning
Stockholms stads styrning och uppföljning systematiseras med hjälp av ett integrerat ledningssystem, ILS.
Styrmodellen gör att stadens övergripande mål bryts
ned i en hierarki för verksamheternas mål och uppdrag, vilket gör uppföljningen mer strukturerad, se
skissbild på sida 43.
Kommunfullmäktige har på en övergripande nivå
och med ett långsiktigt perspektiv beslutat om fyra inriktningsmål för staden, som beskriver hur de vill att
Stockholm ska utvecklas till år 2040. På nästa nivå har
inriktningsmålen konkretiserats till mål för respektive
verksamhetsområde och vilken effekt som bör uppnås
inom ett flerårsperspektiv. För att prioritera vad som
uppnås under det närmaste året utfärdas uppdrag och
ägardirektiv i stadens budget alternativt tar bolagen
fram egna verksamhetsmål. För de olika målen anges
indikatorer och/eller aktiviteter för att konkretisera
uppdragen. Uppföljningen sker med olika intervall,
men vanligast är tertial- eller årsvis.

Koncernledning

Medarbetare vid moderbolaget

Utifrån ett koncernövergripande perspektiv styr,
samordnar, stödjer och följer koncernledningen upp
bolagens verksamhet för ett optimalt resultat. Det sker
bl.a. genom att ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen, i form av budget, verksamhetsplaner
samt tertialvisa prognoser. Koncernledningen följer
kontinuerligt bolagens ekonomi, investeringar och måluppfyllelse. Vidare har koncernledningen löpande dialoger med bolagen, i separata frågor med sakkunniga
i bolagen, deltagande i olika projekt- och styrgrupper
eller genom samordning av olika nätverk. Dessutom
sker bolagsbesök två gånger per år hos samtliga bolag.
Koncernledningen samordnar och genomför rekrytering av bolagens VD:ar.

Stockholm Stadshus AB:s medarbetare, d.v.s. koncernledningen utgörs av tio personer, som svarar för koncernövergripande frågor, att verksamheterna styrs,
samordnas, följs upp och får det stöd de behöver.

Utifrån ett koncernövergripande perspektiv
styr, samordnar, stödjer och följer koncernledningen upp för ett optimalt resultat,
utifrån finansiella, ekonomiska och verksamhetsspecifika aspekter.
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dotterbolagen

Stadsdelen Hagastaden knyter
samman Stockholm och Solna.

Dotterbolagen
Stockholms Stadshus AB är moderbolaget i koncernen som
består av 16 aktiva dotterbolag samt två intressebolag. Bolagen
verkar inom områden som är till nytta för kommunens invånare,
bl.a. genom förvaltning och utveckling av bostäder, skolor
och förskolor, infrastruktur, vatten- och avloppshantering,
parkering, kultur-, mötes- och arbetsplatser.

842 BYGGSTARTADE BOSTÄDER

UTVECKLAR STOCKHOLM

Svenska Bostäders huvudsakliga uppgift är att bygga och
förvalta goda bostäder och därmed bidra till stadens
bostadsförsörjning. Bolagets arbete kännetecknas av en
omfattande nyproduktion men också upprustning och
förvaltning av det befintliga beståndet.

Att bygga, äga och förvalta attraktiva hyresbostäder och
lokaler för Stockholms behov är Familjebostäders långsiktiga
och hållbara affärsidé. Smarta och välkomnande boendemiljöer till människor i många generationer framåt är
bolagets bidrag till en hållbar utveckling av Stockholm.

I SITT BESTÅND SK A SVENSK A BOSTÄDER ÄGA BOSTÄDER som kan
efterfrågas av alla stockholmare. Bolaget har också en viktig
uppgift att fylla avseende positiv stads- och centrumutveckling.
Bolagets kundlöfte ”Som en hyresvärd borde vara” sätter
prägel på vardagen.
UNDER 2017 kunde bolaget erbjuda stockholmarna 429 nyproducerade lägenheter och totalt 26 512 lägenheter. Bolaget
byggstartade även 842 nya bostadslägenheter. Svenska
Bostäders ombyggnad av gamla S:t Görans gymnasium till
studentbostäder invigdes och de första studenterna flyttade in.
Huset är en kulturhistoriskt värdefull byggnad. För Stockholms
studenter innebär det 236 nya och centralt belägna studentlägenheter.
FÖR ATT UT VECKL A STADSDEL ARNA på Järvafältet har bolagets
arbete med upprustning, ombyggnad och renovering av hus
och gårdar i nära samarbete med hyresgästerna fortsatt under året. Svenska Bostäder kommer under 2018 och framåt
komplettera med nyproduktion. Husby centrum rustas upp i
samarbete med handlare och boende.
SVENSK A BOSTÄDERS RESULTAT AV MÄTNINGARNA av bolagets
kundnöjdhet genom AktivBo ger ett nytt toppresultat, 84
procent, det visar att hyresgästerna fortsätter att uppskatta
bolaget som hyresvärd.

SVENSKA BOSTÄDER bildat 1944, äger och

förvaltar drygt 26 500 lägenheter, 4 000 lokaler
samt fem affärscentra, varav Vällingby Centrum
är störst. Hos bolaget bor runt 56 000
stockholmare. Dotterbolaget Stadsholmen förvaltar ett av stadens
finaste kulturarv – drygt 1 600
lägenheter och ca 800 lokaler.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

BOL AGET ÄR I EN STOR EXPANSIONSFAS med byggstarter av
1 000 hyresrätter årligen. I år byggstartade Familjebostäder
478 lägenheter och välkomnade nya hyresgäster i 171
nyproducerade hem. Däribland studenter i Kabelverket 8A
som blev de första att flytta in i bolagets stora stadsutvecklingsområde Älvsjöstaden. Med glädje bjöds också in till
spadtag för Stockholmshusen där Säterhöjden i Rågsved
blev först till byggstart.

genomfördes tillsammans med exploateringsnämnden respektive stadsbyggnadsnämnden en dialog med de boende för att få deras tankar och synpunkter på hur området kan
växa med fler bostäder och mer service. I Rinkeby togs ett viktigt steg i december då bygget av det nya polishuset invigdes.
Att 240 poliser och polisanställda flyttar in där hösten 2019 är
en viktig pusselbit i områdets utveckling. Ett samarbete inleddes även med Stockholm Exergi för att utveckla arbetssätt för
hur stora fastighetsägare kan bidra till minskade koldioxidutsläpp från Högdalens värmeverk.

I FAGERSJÖ

PARALLELLT MED ARBETET för att utveckla Stockholm har det
långsiktiga och dagliga arbetet för att ge god service till
bolagets hyresgäster fortsatt, tillsammans med insatser för att
förvalta och förädla fastighetsbeståndet. Allt med bolagets
värdegrund som ledstjärna – engagemang, kundfokus, affärsnytta och nytänkande.

FAMILJEBOSTÄDER äger, utvecklar och förvaltar

sedan 1936 attraktiva hyresbostäder och lokaler
för Stockholms behov. Över 40 000 stockholmare
bor hos Familjebostäder. De kommande
åren byggstartar bolaget minst 5 000
nya hyresrätter.

Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
2 811
217
1,4
50,7
2,7
25 673
2 495
-731
324

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

2 811
mnkr

1 881
mnkr

Pelle Björklund, VD
NYCKELTAL
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Anette Sand, VD

2016
2 653
101
1,0
54,1
1,8
23 775
2 548
-661
323

2015
2 585
152
1,4
58,6
2,1
21 922
2 720
-594
265

2014
2 520
331
2,4
64,1
3,6
19 875
2 307
-540
263

2013
2 481
406
2,8
70,7
6,5
17 711
1 887
-534
264

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

2017
1 881
335
2,7
61,5
6,6
15 209
1 302
-381
300

2016
1 797
352
2,9
63,6
6,6
14 338
929
-352
292

2015
1 762
324
3,0
64,3
4,9
13 813
640
-332
282

2014
1 725
867
7,2
63,5
8,3
13 578
665
-304
265

2013
1 691
736
6,3
60,5
8,4
13 895
1 163
-282
277

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.
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dotterbolagen

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

70 ÅR AV FÖRMEDLING

5 000 NYA ELEVPLATSER

I 80 år har Stockholmshem skapat välkomnande,
bekväma och trygga boenden för stockholmarna. Som ett
allmännyttigt bolag arbetar Stockholmshem för ett hållbart
Stockholm inom både stadsutveckling, bostadsförsörjning
och bostadssociala frågor. Och bolaget bygger hållbara
bostäder efter dagens och framtidens behov.

Bostadsförmedlingens uppdrag är att förmedla lediga
hyresrätter i Stockholmsregionen. På en bostadsmarknad som
utmärks av bostadsbrist samlar Bostadsförmedlingen så
många lediga bostäder som möjligt på ett och samma ställe.
Allt för att göra det enklare för dem som söker bostad.

SISAB äger och förvaltar merparten av Stockholms skolor.
Under 2017 har 16 invigningar och 10 första spadtag
genomförts, vilket är rekord och samtidigt ett tydligt tecken
på den ökade investeringstakten framöver. Det energisparande arbetet fortsätter med 1 100 nya energiagenter
diplomerade vid årets slut.

har Bostadsförmedlingen arbetat för att bostadsbolag runt om i regionen ska lämna sina lediga hyresrätter. Sedan
starten 1947 har ca 570 000 bostäder förmedlats i Stockholm.

SEDAN 1947

i Stockholm är fortsatt stort och
Stockholmshem har ett uppdrag att fördubbla antalet byggstartade lägenheter. Flera projekt byggstartades under året,
däribland ett spjutspetsprojekt i Norra Djurgårdsstaden – två
plusenergihus som med en kombination av arkitektur och
olika tekniker ska generera mer energi än vad de gör av med.
BEHOVET AV FLER BOSTÄDER

att bistå SHIS Bostäder
(Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) i deras verksamhet, bl.a. med
att bygga fler bostäder och under året har bolaget samarbetat
med Stockholms stad kring tillfälliga bostäder för nyanlända.

uppmärksammats på olika sätt.
I september djupdök hela personalen i bolagets långa historia.
Med hjälp av Stadsarkivet fick alla göra en resa genom Bostadsförmedlingens olika faser och skepnader i arkivet i Frihamnen.

UNDER 2017 HAR 70-ÅRSJUBILEET

STOCKHOLMSHEM HAR ETT SÄRSKILT UPPDRAG

FÖRRA ÅRETS REKORDRESULTAT i den årliga kundnöjdhetsmätningen följdes upp av höga betyg även 2017, framför allt
för bolagets arbete för ökad trygghet och förbättrad service.

för att utveckla
Stockholm tillsammans med bolagets hyresgäster. I stadsdelsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup har bolaget bidragit till ett fortsatt tryggt och trivsamt Bagarmossen genom
att ta tillvara på den lokala kreativiteten och samhörigheten.
I Hässelby skapades en helt ny utomhusmiljö med hjälp av
platsdialoger där hyresgäster deltog i utformningen av platsen.
Tillsammans skapades en tryggare och trivsammare entré till
Hässelby torg med planteringar och belysning – en utomhuslägenhet för boende och besökare.

STOCKHOLMSHEM ARBETAR PÅ FLERA SÄTT

STOCKHOLMSHEM bildades 1937 och är ett av

landets största bostadsföretag med drygt 50 000
hyresgäster i 27 000 bostäder. Över 90 procent
av hyresgästerna rekommenderar
bolaget som hyresvärd. Visionen är
att erbjuda alla hyresgäster boende
som på alla sätt är välkomnande,
bekvämt och tryggt. Varje dag.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

2 380
mnkr

Eva Nygren, VD
NYCKELTAL

2016
2 283
377
2,6
44,3
3,7
20 584
1 682
-436
323

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

2015
2 156
363
2,9
46,4
3,1
19 230
2 109
-406
303

2014
2 063
285
2,9
49,2
2,4
17 541
1 426
-381
297

2013
1 996
165
2,2
51,7
2,0
16 300
1 413
-351
284

d.v.s. ej nyproduktion,
har ökat främst från privata bolag men även från stadens
allmännyttiga bolag. Det var också en mycket kraftig ökning
av inlämnade studentbostäder. Det speglar den stora satsning
på nyproduktion av studentbostäder som har pågått under
senare år.
INFLÖDET AV SUCCESSIONSBOSTÄDER,

ARBETET MED ENERGISPARANDE ÅTGÄRDER FORTSÄTTER. SISAB:s
solceller genererade 156  477 kWh under året och över 1 100
nya energiagenter på 58 förskolor har diplomerats. Med
hjälp av de ca 10  000 sensorer som SISAB har inbyggda
i fastigheterna utvecklas också den digitala styrningen och
optimeringen av byggnadernas energisystem.
INVESTERINGSUTGIFTERNA uppgick under året till 1 887 mnkr fördelat på 570 projekt. Några av de större investeringarna under
året var Sjöviksskolan, Nälstaskolan och Kämpetorpsskolan.
Framtidens förskola är fortsatt populär. Hittills har SISAB
levererat 9 förskolor, ytterligare 9 är under genomförande
och hela 19 förskolor ligger i en planeringsfas.

samtliga nybyggnadsprojekt enligt Miljöbyggnad. 10 projekt har certifierats och Lugnets skola i
Hammarby Sjöstad har också genomgått verifieringsprocessen
och nu belönats med betyget guld. Av alla verifierade skolor
i Sverige har Lugnets skola uppmärksammats för att ha lägst
energiförbrukning.

SISAB CERTIFIERAR

och en växande bostadskö ställer
höga krav på effektivitet. Under året har därför kraft lagts på
att få till en effektivare förmedlingsprocess och bättre systemstöd. Allt för att göra en svår bostadsmarknad lite enklare för
stockholmarna.
MÅNGA INKOMMANDE BOSTÄDER

BOSTADSFÖRMEDLINGEN startade 1947 och

övergick från förvaltning till bolag 1999. Bostadsförmedlingens uppdrag är att förmedla lediga
hyresrätter i stockholmsregionen
och målet är att förenkla för
bostadsbolag och bostadssökande
att hitta varandra på hyresmarknaden.
Christer Edfeldt, VD
tillträdde i augusti 2017

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
2016
109
104
6
8
7,1
9,7
22,9
21,5
0,0 3 797,5
88
85
0
0
0
-1
97
95

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

109
mnkr

2015
98
0
0,4
17,0
27,1
72
1
-1
96

2014
2013
95
93
4
8
5,9
13,7
16,7
14,6
332,1 1 055,3
73
63
0
1
-1
0
86
76

SISAB, bildat 1991, äger och förvaltar merparten

av Stockholms förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor. Bolaget erbjuder
ändamålsenliga, flexibla och
kostnadseffektiv lokaler för förskoleoch skolverksamhet. På bolagets
1,8 miljoner kvadratmeter vistas
ungefär tvåhundratusen människor
dagligen.
Claes Magnusson, VD
NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
2 252
38
1,4
2,4
1,2
14 541
1 887
-610
204

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

2 252
mnkr

2016
2 194
15
1,4
2,4
1,1
13 301
1 885
-603
182

2015
2 167
10
1,9
3,1
1,0
11 989
1 461
-514
169

2014
2 084
35
4,6
3,2
1,2
11 045
2 880
-475
177

2013
2 024
-22
2,2
2,8
0,9
8 760
770
-464
173

I Hässelby skapades en helt ny
utomhusmiljö med hjälp av platsdialoger där hyresgäster deltog i
utformningen av platsen.

FOTO BENGT ALM, STOCKHOLMSHEM

Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

2017
2 380
370
2,4
43,0
3,8
21 913
1 949
-481
344

att fira under året. Den sista
december 2017 stod det klart att antalet inlämnade bostäder
hade slagit rekord! Hela 12  438 bostäder hade lämnats in
för förmedling vilket är fler än någonsin förut. Därmed överträffades också det högt satta årsmålet.

DET FANNS FLER ANLEDNINGAR

att skapa 5000 nya elevplatser, uppfylldes under hösten då de sista elevplatserna levererades. Det övergripande målet har illustrerats i en måltavla
centralt placerad på SISAB:s kontor. Vartefter elevplatser levererats, har medarbetare bockat av måluppfyllelsen på tavlan.

SISAB:S ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR 2017,

dotterbolagen
Runt SGA Fastigheters arenor
rör sig mycket människor, i
synnerhet vid evenemang.
Tillsammans med övriga fastighetsägare i området arbetar
bolaget för att skapa en säker
och trygg mötesplats.

HÅLLBARHET OCH NYBYGGNAD

GLOBENOMRÅDET UTVECKLAS

FOKUS PÅ STADSUTVECKLING

Micasa Fastigheter äger och förvaltar Stockholms stads
omsorgsfastigheter. Hållbar fastighetsförvaltning, nybyggnadsprojekt och omvandling av trygghetsboenden till seniorbostäder
har präglat året. Bolaget har arbetat med hållbarhet samt
certifierat miljöledningssystemet enligt ny standard.

Stockholm Globe Arena Fastigheters (SGA Fastigheter)
övergripande uppdrag är att säkerställa att Stockholm har
moderna och efterfrågade arenor och kan vara en plats för
stora evenemang. Bolaget kan därigenom bidra till att
Stockholms roll som evenemangsstad stärks.

S:t Erik Markutveckling äger, förvaltar och utvecklar
fastigheter i syfte att främja Stockholms utveckling. Bolaget
äger fastigheter med sammanlagt ca 200 000 kvm uthyrningsbar yta i flera av Stockholms stadsutvecklingsområden.
Fastigheternas marknadsvärde uppgår till ca 3,8 mdkr.

BOLAGETS FÖRSTA FEM NYBYGGNADSPROJEKT har påbörjats. De
utgår från det funktions- och ramprogram som tagits fram i
samarbete med stadsdelar, äldreförvaltningen, pensionärsorganisationer och KTH. Först i produktion är Rinkeby.
Bolaget har även tagit fram ett ramprogram för seniorboenden.

NÄSTAN TVÅ MILJONER MÄNNISKOR har besökt bolagets arenor 2017.
I Tele2 Arena har Hammarby fotboll ett fortsatt högt publiksnitt och Djurgården fotboll sitt högsta publiksnitt sedan
1959. Under 2017 har arenorna haft ca 300 evenemang.
Bland evenemangen kan nämnas konserter med artister som
The Weeknd, Drake och Celine Dion, UFC-gala i maj med
Alexander Gustafsson och i november gästades Ericsson
Globe av NHL för två utsålda matcher.

S:T ERIK MARKUTVECKLING MED DOTTERBOLAG äger fastigheter i stads-

DE ICKE BISTÅNDSBEDÖMDA boendeformerna trygghets- och
seniorbostäder har samlats under begreppet seniorboende.
I sju av fastigheterna finns aktivitetscenter som drivs av stadsdelsförvaltningar. De ska skapa trygghet för de boende och
vara en mötesplats för äldre i närområdet.

Fastigheter 296 ytterligare
lokaler och bostäder för nyanlända. Hittills har totalt 1008
platser tillhandahållits.

fortsatt utreda en modernisering av Ericsson Globe. Utredningen är ett underlag för
kommande inriktningsbeslut och genomförandebeslut.

SGA FASTIGHETER HAR UNDER 2017

UNDER 2017 TILLHANDAHÖLL Micasa

bostadsförvaltare. Genom
detta får hyresgästerna en kontaktperson på bolaget, vilket
skapar tydlighet och igenkänning.

BOLAGET HAR INRÄTTAT EN NY ROLL,

HÅLLBARHET HAR VARIT ETT GENOMGÅENDE TEMA. Micasas ledningssystem har certifierats i enlighet med nya standarden för
miljöledning, ISO 14 001, och omcertifierats enligt standarden för energiledning, ISO 50 001. Revisionen visar att ledningssystemets prestanda har förbättrats. Personalkonferens,
utställning kring bolagets hållbarhetsarbete, evenemang med
samarbetspartners samt kommunikation med direkthyresgäster har alla gått i hållbarhetens tecken.   
MICASA FASTIGHETER i Stockholm AB bildades

1999 och har som huvudsaklig uppgift att
tillhandahålla välskötta, trygga och
tillgängliga bostäder med rimliga
hyror till stadens äldre, personer
med funktionsnedsättning samt
till av staden prioriterade grupper
med svag ställning på bostadsmarknaden.
Maria Mannerholm, VD
NYCKELTAL

FOTO SÖREN ANDERSSON, SGA FASTIGHETER

Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
1 098
145
3,1
8,6
2,8
7 182
255
-330
81

2016
1 081
116
2,9
5,6
2,2
7 278
228
-323
75

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

RUNT ARENORNA RÖR SIG MYCKET MÄNNISKOR, i synnerhet vid
evenemang. Tillsammans med övriga fastighetsägare i området
arbetar bolaget för att skapa en säker och trygg mötesplats.
Bland åtgärder kan nämnas förstärkt belysning, höj- och
sänkbara pollare och visitation vid evenemang.

enligt energi- och miljöledningssystem,
SS-EN ISO 50001 och 14001. Under 2017 har Tele2 Arena
certifierats för klassningen Miljöbyggnad Guld.   

BOLAGET ÄR CERTIFIERADE

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING

SGA FASTIGHETER äger, förvaltar och

utvecklar stadens arenafastigheter i
globenområdet; Tele2 Arena,
Ericsson Globe inklusive Annexet
och Skyview, Hovet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm.

TOTALT

15 135 mnkr

72
mnkr

Mats Viker, VD

tillträdde i februari 2017

2014
1 015
298
6,6
5,3
2,7
7 238
378
-292
73

2013
998
-21
2,3
1,9
0,9
7 107
392
-148
69

utvecklingsområdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Västberga,
Hammarby Sjöstad, Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden.
BOLAGET PRÖVAR LÖPANDE FÖRVÄRV och försäljningar i syfte att
främja Stockholms utveckling. Inför kommande stadsutveckling i Slakthusområdet har bolaget under 2017 överlåtit 11
byggnader till exploateringsnämnden. Enligt planerna kan
dessa möjliggöra byggnation av ca 2 000 nya lägenheter, en
skola, en park och en ny t-baneuppgång. Den nya stadsdelen
beräknas vara fullt utbyggd 2030.

träffat en överenskommelse om en
bytesaffär i Ulvsunda, som innebär att bolaget förvärvar en
bebyggd tomträtt och säljer obebyggd mark. Bytesaffären
påverkar kommande stadsutveckling genom att plats säkras
för allmänna ändamål som skola och förskola. Bytesaffären
är bl.a. villkorad av kommunfullmäktiges godkännande samt
erhållande av bygglov. Under året förvärvades ytterligare en
bebyggd tomträtt i direkt anslutning till bolagets tomträtter
vid Årstafältet.

BOLAGET HAR UNDER 2017

har en markanvisningstävling för den norra
byggrätten inklusive Hovet-marken avgjorts. 2018 startar
detaljplanearbetet och det avses att byggas 800–1000 bostäder,
kontor och handelslokaler.
UNDER HÖSTEN 2017

1 098
mnkr

2015
1 039
85
2,9
5,4
1,6
7 379
476
-295
56
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NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
72
-98
-1,7
11,8
-1,7
3 606
10
-78
17

2016
92
-119
-1,8
12,2
-1,5
3 730
51
-77
18

2015
72
-152
neg
9,7
neg
4 040
18
-77
17

2014
44
-1 187
neg
10,2
neg
4 110
46
-59
18

2013
25
-156
neg
11,3
neg
4 077
896
-23
16

i Slakthusområdet
har ett antal stora hyresgästanpassningar för befintliga och nya
hyresgäster påbörjats. Framöver blir flera av stadens bolag och
förvaltningar nya hyresgäster i dessa lokaler.

I EN AV BOLAGETS STÖRRE KONTORSFASTIGHETER

S:T ERIK MARKUTVECKLINGS bildades 2004

med uppdraget att förvärva, äga och förvalta
utvecklingsfastigheter på ekonomiskt
bästa sätt i avvaktan på kommande
stadsutveckling. Verksamheten
inriktas på förvaltning, uthyrning
och utveckling till god avkastning
med hänsyn tagen till stadens
utveckling.
Marie Wallhammar, VD

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

2017
281
49
2,5
0,9
2,5
3 052
163
-69
5

2016*
296
55
2,8
0,1
2,3
3 436
63
-64
4

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

281
mnkr

2015
257
47
3,1
2,0
2,0
3 541
761
-42
5

2014
231
28
3,4
2,2
1,5
2 653
394
-37
4

2013
246
30
3,7
2,1
1,6
2 232
84
-49
4

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.
*Jämförelsestörande poster år 2016 om -103 mnkr har exkluderats.

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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dotterbolagen

GARAGE ALLT VIKTIGARE

NYTT NAMN OCH NY VISION

LEVERANSREKORD

Stockholm Parkerings p-platser blir allt viktigare i den
växande staden. I stadens nya stadsdelar bygger bolaget nya
anläggningar, i huvudsak under jord, som bidrar till en bättre
stadsmiljö och bättre framkomlighet. De kommande fem åren
räknar bolaget med att bygga ca 3 500 nya p-platser.

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges största vatten- och
avfallsbolag. Stadens snabba tillväxt och hållbarhetsfrågornas
ökade betydelse medför ett större uppdrag med projekt och
investeringar på rekordnivå. Tillsammans med stockholmarna
arbetar bolaget för att skapa världens mest hållbara stad.

Stokab bildades 1994 och har till uppgift att tillhandahålla
ett öppet och konkurrensneutralt passivt fibernät. För första
gången i bolagets historia passerade antalet levererade
förbindelser under året 3 000 stycken och resulterade i 3 681
leveranser – vilket är rekord för Stokab.

BOLAGET HAR FLERA BYGGPROJEKT på gång i stadens nya utvecklingsområden. I Hagastaden har första delen av P-hus
Hagastaden byggts och fullmäktige beslutade under 2017 om
genomförandebeslut av hela garaget, som totalt kommer att
rymma 1  030 parkeringsplatser.

FÖR ATT TYDLIGGÖRA VERKSAMHETENS UPPDRAG togs 1 februari ett
nytt bolagsnamn i bruk – Stockholm Vatten och Avfall. Bolaget
fick ny grafisk profil och ny vision; Tillsammans för världens
mest hållbara stad.

till den växande staden utreds en utbyggnad av dricksvattenförsörjningen. Under året
invigdes Bornsjöverket som ska rena stadens reservvattentäkt
från fosfor och bidra till stadens dricksvatten.

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DRICKSVATTEN

renar bolaget ett gammalt naftalager
med hjälp av urtidsbakterier för att sedan kunna bygga om
det till en parkeringsanläggning för totalt 1 550 p-platser.
I NORRA DJURGÅRDSSTADEN

fattats under året om förvärv av det nybyggda
P-hus Torsplan och detaljplanen för P-hus Farsta strand har
vunnit laga kraft som möjliggör ett bygge under år 2018.

BESLUT HAR ÄVEN

EN VIKTIG UPPGIFT för bolaget är även att säkerställa att stadens
p-platser används så effektivt som möjligt. Genom att öppna
upp nya infartsparkeringar vid idrottsplatser och vid en
parkering nära Naturhistoriska riksmuseet har totalt 644
p-platser tillkommit som annars skulle stå tomma under dagtid.
ARBETET MED HÅLLBAR MOBILITET har fortsatt under året och
bolaget har nu 999 laddplatser för elbilar. Cyklister har
särskilda p-platser i 32 av bolaget anläggningar.

mobilbetaltjänsten Betala P, vilken innebär
att besöksparkerare på gatumark eller på tomtmark kan betala
med samma app.
BOLAGET HAR INFÖRT

STOCKHOLM PARKERING erbjuder sedan 1977

attraktiva parkeringar på tomtmark och skapar
utrymme för Stockholm att växa. Bolaget
bygger nya parkeringar för att
avlasta gatunätet från parkerade
bilar och verkar för hållbar mobilitet
genom infarts- och cykelparkeringar
samt laddplatser för elbilar.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

599
mnkr

på ökad kapacitet för avledning och rening av avloppsvatten. Mark- och miljödomstolen
har godkänt projektet Stockholms framtida avloppsrenings
ansökan om att få bygga ut avloppsreningen. På Bromma och
Henriksdals reningsverk pågår flera projekt för förbättrad
rening och ökad biogasproduktion.

DEN VÄXANDE STADEN STÄLLER KRAV

I MARS INVIGDES EN VÄRLDSUNIK ANLÄGGNING som producerar
biokol av stockholmarnas trädgårdsavfall. Biokolen återförs i
kretsloppet i stadens planteringar för en grönare stad. Bolaget
arbetar vidare mot målet att samla in 60 procent av det tillgängliga matavfallet år 2020.
UNDER ÅRET TOGS TVÅ HISTORISKA BESLUT för stadens avfallshantering – investeringen i Högdalens sorteringsanläggning
för utsortering av matavfall, papper, plast och metall och
beslutet att bolaget föreslås ta ansvaret för utbyggnaden av
sopsugssystem i utvecklingsområden.
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALLS verksamhet

har funnits i mer än 150 år och berör varje
dag 1,4 miljoner invånare och företag i
Stockholmsområdet. Bolaget levererar
dricksvatten och renar avloppsvatten
i Stockholms stad och Huddinge
kommun samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad.

Christian Rockberger VD
NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

2017
599
144
13,5
7,5
15,7
1 135
46
-46
69

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

2 147
mnkr

Krister Schultz, VD

2016
571
143
14,6
9,4
17,9
1 163
290
-42
69

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

2014
511
68
10,3
12,1
5,8
855
147
-40
75

2013
496
47
8,0
13,6
4,3
759
43
-43
73

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
2 147
498
4,9
5,6
5,7
12 765
1 523
-323
567

2016
2 078
98
2,0
2,1
1,8
11 890
1 389
-304
535

2015
1 931
-82
0,8
1,8
0,5
10 799
1 523
-296
460

2014
1 655
16
4,3
2,7
1,1
9 511
1 431
-263
432

2013
1 311
-65
1,5
2,3
0,7
8 236
644
-271
377

har under året sett möjligheterna att
med fiber knyta samman sina fastigheter i vårt nät. Detta
ger fastighetsägaren en smidigare drifts- och underhållshantering av byggnaderna och möjligheten att erbjuda
andra kommunikationstjänster som är till fördel för deras
hyresgäster.

FLER FASTIGHETSÄGARE

STOKABS ENGAGEMANG I STOCKHOLMS STADS STRATEGI för Stockholm – en smart och uppkopplad stad – har bidragit till
konkreta resultat under året. I Urban ICT Arenas testbädd
har tester för digitaliseringen i stadsmiljö utförts bl.a. med
uppkopplade lyktstolpar för smart styrning av belysning
samt automatisk mätning av gående och cyklister.

STOKAB har till uppgift att tillhandahålla ett

öppet och konkurrensneutralt passivt fibernät för att stimulera utvecklingen i
Stockholm genom att främja konkurrens, mångfald och valfrihet.
Stokab sköter Stockholms stads
interna data- och telekommunikationsnät via dotterbolaget
S:t Erik Kommunikation.
Staffan Ingvarsson, VD
NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
791
234
12,2
36,8
29,6
2 023
225
-240
96

2016
757
234
12,4
37,7
32,1
1 934
214
-249
92

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

791
mnkr

2015
728
212
11,4
36,3
20,0
1 968
184
-260
89

2014
722
188
10,1
36,0
9,9
1 970
94
-287
90

2013
712
175
9,2
31,8
7,1
2 164
172
-258
93

I mars invigdes en världsunik
anläggning som producerar
biokol av stockholmarnas
trädgårdsavfall. Biokolen
återförs i kretsloppet i stadens
planteringar för en grönare stad.

FOTO KARI KOHVAKKA

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2015
546
109
13,7
11,8
9,9
918
106
-36
67

som den starka efterfrågan på
fiber medfört bibehöll bolaget samma goda resultat som
året innan. Resultat före skatt 2017 är oförändrat jämfört
med 2016 och uppgår till 234 miljoner kronor. Resultatet
beror på en fortsatt stark efterfrågan på bolagets produkter, en hög leveranskapacitet och en god kostnadskontroll.
Investeringarna i nätet är fortsatt höga. Under året har
ca  225 miljoner kronor investerats i bl.a. utbyggnad, förtätning och säkerhetshöjande åtgärder. Omsättningen ökade
med 4 procent till 791 miljoner kronor jämfört med 2016.

TROTS DE ÖKADE OMKOSTNADER

dotterbolagen

ETT REKORDÅR ATT MINNAS

BESÖKSREKORD

TAR PLATS I VÄRLDEN

Stockholms Hamnars uppdrag är att tillhandahålla
modern hamnanknuten infrastruktur och service.
2017 var på många sätt ett rekordår i bolaget.
Både passagerar- och godsvolymerna passerade alla
förväntningar. I containerhamnen hanterades rekordmånga enheter vilket bådar gott inför framtiden.

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg är en magnet
för många stockholmare. Året 2017 lockades fler besökare
till verksamheten än någonsin. Fortsatt fokus ligger
på ytterstaden med verksamheterna i Skärholmen,
Vällingby, Parkteatern samt den nya Kretsteatern
som turnerar under höst, vinter och vår.

Stockholm Business Region utvecklar och marknadsför
Stockholm som etablerings- och besöksdestination.
Regionen har under året fortsatt att utvecklas positivt
med tillväxt i ekonomin och fler internationella besökare,
investeringar och etableringar. Positionen som
The Capital of Scandinavia har stärkts.

TVÅ AV TRE STORA HAMNPROJEKT ÄR I MÅL. Den nya Värtahamnen
har varit i drift i över ett år och Kapellskärs hamn som nu
är om- och utbyggd, invigdes i juni. Båda projekten har
genomförts i tid och inom budget. Stockholms Hamnar har
ett fantastiskt stöd på den här spännande och viktiga resan
av duktiga medarbetare, proffsiga entreprenörer och stabila
ägare. Nu ska Stockholm Norvik Hamn byggas klart. När
den är färdig 2020 är bolagets hamnvision förverkligad.

SAMTLIGA VERKSAMHETSDELAR HAR ÖKAT I ANTAL BESÖKARE,

samtidigt som kraven på
hållbarhet ökar. Det är därför de genomgripande förändringarna i Stockholmsregionens hamninfrastruktur genomförs.
Hamn och stad har arbetat fram ett sätt att växa sida vid
sida för att möta utvecklingen på bästa sätt – stadsutveckling, varuförsörjning, hållbara transporter, turistnäring,
arbetstillfällen och bostadsutveckling är områden där
bolaget är med och bidrar.

särskilt kan nämnas konstutställningarna som har haft
en ökning på 68 procent jämfört år 2016. Utställningen
Pettsson & Co var sommarens succé för barn och unga.
Biblioteken slog upp portarna till nya lokaler, och Rum för
Barn var fortsatt en populär verksamhet för föräldrar och
barn. Stora framgångar på teaterscenerna har varit bl.a. Billy
Elliott och Mio min Mio med biljettintäkter på 30,5 miljoner
kronor respektive 11 miljoner kronor. Totalt antal besökare
till verksamheten inklusive Skärholmen, Parkteatern,
Vällingby och biblioteken, uppgår till 2,9 miljoner.

I ÅR HAR GODS- OCH PASSAGERARVOLYMER ÖKAT inom flera segment. Både i Sverige och i Östersjöområdet håller tillväxten
i sig. Även den för Stockholms Hamnar så viktiga finska
marknaden har kommit tillbaka till samma nivåer som
innan nedgången 2009. Bolaget har långsiktiga, stabila
och skickliga kunder som satsar både kort- och långsiktigt,
vilket tydligt syns i siffror och bäddar fint för framtiden.  

KULTURHUSET I SKÄRHOLMEN har i och med öppnandet av
biografverksamhet utvidgat samarbetet med det lokala
föreningslivet. Även i Vällingby har verksamheten haft ett
fortsatt starkt samarbete med lokala aktörer. Parkteatern
spelade på 30 olika platser, och Kretsteatern som gjorde
bejublad återkomst och har spelat 70 föreställningar i
8  stadsdelar.

BÅDE STOCKHOLM OCH FARTYGEN VÄXER,

STOCKHOLMS HAMNAR utvecklar Stockholm till

en levande och modern sjöfartsstad för invånare,
näringsliv och turism, med ansvar för
kajer, anläggningar samt service till
färje-, kryssnings- och godstrafik.
Stockholms Hamn AB bildades 1991
och är ett helägt dotterbolag till
Stockholms Stadshus AB.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

856
mnkr

Johan Castwall, VD
NYCKELTAL

FOTO PER-ERIK ADAMSSON, STOCKHOLMS HAMNAR

Kapellskärs hamn som nu
är om- och utbyggd, invigdes i juni och allmänheten
bjöds in till "Öppet hus".

än något tidigare år med
726  000 besökare till programverksamheten, varav 458  000
till program med entré och 268 000 besökare till program
med fri entré. Detta har gett de högsta biljettintäkterna
någonsin till bolaget om totalt 96 miljoner kronor.

2017 HAR LOCKAT FLER BESÖKARE

Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
856
109
3,4
18,2
2,8
4 719
971
-171
167

2016
797
112
3,8
18,9
3,3
4 125
948
-128
166

2015
728
105
4,8
20,4
2,8
3 521
722
-111
155

2014
713
108
6,4
26,3
3,0
2 481
532
-108
160

2013
724
106
7,2
27,1
3,5
2 035
438
-112
143

STOCKHOLMS STADSTEATER bildades 1956.

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg
omfattar teater, konst, litteratur, dans,
design, musik, debatt och film.
Bolaget driver även kulturhusen
i Skärholmen och Vällingby samt
turnéverksamheten Kretsteatern
och sommartid Parkteatern.
Sture Carlsson, VD
tillträdde i januari 2018

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2017
169
- 352
-78,2
0,5
-120,4
456
16
-11
479

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

169
mnkr

55

lägger ännu ett fantastiskt år
bakom sig. Antalet kommersiella gästnätter fortsätter att
öka. I synnerhet gäller det internationella privatresenärer där
främst de utomeuropeiska övernattningarna utvecklats starkt.

STOCKHOLM BUSINESS REGION

UEFA Europa League finalen mellan Ajax och Manchester
United i maj, lockade nära 47 000 besökare varav 83 procent
var internationella besökare som genererade en turistekonomisk omsättning på 290 miljoner till Stockholmsregionen.
STOCKHOLM ÄR EN AV VÄRLDENS LEDANDE STARTUP-STÄDER. Inom
tech-sektorn har Stockholm intagit en ledande position i världen och internationell media skriver om Stockholm som ”The
unicorn factory”. De senaste åren utmärker sig Stockholm inom
den snabbväxande finansiella teknologin. Samarbetet inom
Stockholm Business Alliance, kring investeringsfrämjande och
näringslivsutveckling, omfattar 55 kommuner i åtta län och har
blivit en modell som avundas av och inspirerar andra regioner i
Europa. Internationella investeringar fortsätter att öka och
investeringspotentialen endast inom infrastruktur och byggprojekt i Stockholmsregionen uppgår till 95 miljarder Euro.

samarbetar med Swedavia i flera
projekt med syfte att öka flygtillgängligheten till Stockholm.
Under året har linjer från Singapore och Indien (Delhi) till
Stockholm-Arlanda etablerats.

STOCKHOLM BUSINESS REGION

STOCKHOLM BUSINESS REGION utvecklar och

marknadsför Stockholm som etableringsoch besöksdestination utifrån varumärket Stockholm – The Capital
of Scandinavia. Målet för verksamheten är att attrahera internationella
investeringar, besökare och talanger
till Stockholm.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

145
mnkr

Olle Zetterberg, VD

2016
148
-349
-78,7
0,5
-95,9
438
16
-11
462

2015
164
-346
-78,7
0,3
-73,0
439
11
-10
499

2014
158
-330
neg
0,4
neg
427
9
-10
445

2013
134
-286
neg
0,5
neg
380
17
-9
384

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

2017
145
-4
-2,1
12,2
-208,8
205
0
-2
63

2016
247
5
3,4
15,5
286,1
189
2
-2
65

2015
234
-25
-17,4
18,2
-909,0
132
0
-2
70

2014
253
4
2,6
30,9
229,9
161
9
-2
75

2013
246
2
1,5
29,8
249,3
153
0
0
74

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.
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dotterbolagen
Intressebolag

ÄNNU ETT BRA SKADEÅR!

ETT BRA RESULTAT

S:t Erik Försäkring är ett försäkringsbolag som försäkrar
stadens intressen. 2017 blev ett bra skadeår för S:t Erik
Försäkring. Detta kommer väl till pass i arbetet med att
skapa ett ekonomiskt hållbart Stockholm.

S:t Erik Livförsäkring startade sin verksamhet 2006
och är ett är ett livförsäkringsbolag som försäkrar
pensionsåtaganden för anställda inom Stockholms
Stadshus AB:s bolagskoncern.

Stockholm Exergi lanserade tillsammans
med Stockholms stad, Stokab och Ellevio
en satsning på storskalig värmeåtervinning
från datahallar, Stockholm Data Parks.

HISTORISKT BESLUT
Stockholm Exergi (f.d. Fortum Värme) försörjer
fastigheter och verksamheter i Storstockholm
med fjärrvärme och fjärrkyla.
fattade Stockholm Exergi (SE) ett strategiskt
inriktningsbeslut om utveckling och omställning av verksamheten. Målet är att nå en resurs- och klimatneutral fjärrvärme till 2030. Strategin innebär ersättning av gammal
produktion med ny, ökad andel återvunna eller förnybara
insatsvaror och en utfasning av kolet i Värtan till 2022.

UNDER ÅRET
PRECIS SOM FÖR 2016

höll sig bolagets skadekostnader på en
låg nivå. Den största enskilda skadan var en brand som
drabbade en förskola på Ekholmsvägen 133 i Skärholmen.
Byggnaden ägdes av SISAB. Skadekostnaden beräknas till
ca 12,5 miljoner kronor.

resultatmässigt för S:t Erik Livförsäkring.
Resultatet före skatt blev 74 mnkr jämfört med budgeterat
resultat om 45 mkr. Det goda resultatet beror både på att
värdet på bolagets pensionsåtagande sjönk något samtidigt
som värdet på bolagets placeringstillgångar steg.

UTÖVER ARBETET MED ATT FÖRSÄKRA STADEN har bolaget också
varit delaktig i stadens skadeförebyggande arbete. Detta har
till stor del skett genom den dagliga kontakten med bolagets
kunder men också genom att S:t Erik Försäkring ansvarar
för stadens nya incidentrapporteringssystem.

UNDER 2016 SJÖSATTES ETT NYTT VERKSAMHETSSYSTEM . Under 2017
har bolaget anpassat sina rutiner till det nya systemet. Bolaget
har även utrett behovet av att ändra sina placeringsstrategier.
Slutsatsen blev att rådande strategier fungerar bra och att
några ändringar inte är nödvändiga.

UNDER ÅRET HAR BOLAGET fortsatt arbetat hårt med att anpassa
sin verksamhet till det nya europeiska regelverket för
försäkringsbolag, Solvens II. De nya reglerna medför högre
kapitalkrav samt mer omfattande krav på bolagsstyrning
och informationsgivning. Bolaget har fortsatt sitt arbete
med att miljöanpassa verksamheten.

BOLAGET HAR FORTSATT SITT ARBETE

2017 BLEV ETT BRA ÅR

med att miljöanpassa sin
verksamhet genom att registrera all sin kemikalieanvändning
i stadens centrala system. Ambitionen att arbeta jämställt
har fortsatt genom att analysera fördelningen av bolagets
pensionsåtagande mellan könen.

SE LANSERADE tillsammans med Stockholms stad, Stokab och
Ellevio en satsning på storskalig värmeåtervinning från
datahallar, Stockholm Data Parks. Tillsammans med staden
och Stockholm Vatten och Avfall invigde SE en ny biokolsanläggning i Högdalen. SE lanserade även en ny tjänst för
smartare värmestyrning i mobilen: Intelligy och tog emot
sina första ”uppvärmningsjobbare”, ungdomar som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
STOCKHOLM EXERGI ÄR NYA NAMNET PÅ FORTUM VÄRME. Namnbytet
genomfördes i januari 2018. Bolaget värmer över 800 000 stockholmare.
Stockholms Stadshus AB och energibolaget Fortum Power and Heat AB
äger 50 procent vardera av SE.

Intressebolag

75 ÅR AV MÖTEN
S:T ERIK FÖRSÄKRING bildades 1986 och är ett

försäkringsbolag som försäkrar stadens egna
intressen genom att tillhandahålla ett
komplett kommunförsäkringsskydd
där majoriteten av det som försäkras
är byggnader och egendom som
staden äger. I skyddet ingår även
olycksfallsförsäkring för skolbarn.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

15 135 mnkr

136
mnkr

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING är ett vinst-

drivande livförsäkringsbolag som startade sin
verksamhet 2006. Bolaget försäkrar
pensionsåtaganden för anställda
inom Stockholms Stadshus AB:s
bolagskoncern enligt de kommunala
tjänstepensionsplanerna KAP-KL
och PA-KFS.

Premieintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Soliditet, %
Konsolideringskapital, mnkr
Balansomslutning, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st

2017
136
44
44,7
245 511
253
6

TOTALT

15 135 mnkr

71
mnkr

Jan Willgård, VD

Jan Willgård, VD
NYCKELTAL

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING

2016
133
48
38,5
211,3
394
7

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2015
131
25
40,7
176,3
293
7

2014
130
-5
32,5
151,0
326
7

2013
116
0
32,3
155,5
328
4

NYCKELTAL
Premieintäkter, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Soliditet, %
Solvensgrad, %
Konsolideringskapital
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
70
99
26,3
135,9
652,5
2 482
167
3

2015
61
86
24,4
132,5
559,4
2 289
36
3

2014
71
37
21,1
126,9
481,1
2 279
273
2

2013
86
90
22,3
128,9
451,0
2 019
193
3

STOCKHOLMSMÄSSAN är Nordens största mötesanläggning
och mässarrangör, och med drygt en miljon besökare även
starkt drivande för övriga aktörer inom regionens besöksnäring. Jubileumsåret 2017 var de största mässorna Stockholm Furniture & Light Fair – som vanligt tillsammans
med Stockholm Design Week – Formex och Allt för sjön.
Under året hölls fyra internationella kongresser på Stockholmsmässan där den största var folkhälsovårdskongressen
EPH. Exempel på andra typer av evenemang var Fitnessfestivalen, Magic Xmas, GamifyUs och Smart Cities. Under
året kompletterades det nya skyltprogrammet med mobil
inomhusnavigering, som tack vare sin höga noggrannhet
fick positiv feedback från besökarna.

START 1942. Mässfastigheter i Stockholm AB äger anläggningen i Älvsjö,
dotterbolaget Stockholmsmässan AB bedriver mäss- och kongressverksamhet. Staden äger 50,4 procent och Stockholms Handelskammare
49,6 procent.
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2017
71
74
25,4
139,7
721 278
2 450
47
3

75 år firades med jubileumsmonter,
popup-mässor på Centralen och massor av
möteshistorier i sociala medier.
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Mässfastigheter i Stockholm AB – som på bilden ses arrangera en popupversion av
Antikmässan på Cityterminalen – ägs till 50,4 procent av Stockholms Stadshus AB.

Ägarförhållande
Stockholms Stadshus AB org.nr 556415-1727 ägs till 100 procent av Stockholms stad org.nr. 212000-0142. Bolaget fungerar
som holdingbolag för merparten av stadens bolag. I bolagskoncernen ingår 17 dotterbolag, som i sin tur ägs till 100 procent av
moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Förutom dotterbolagen
ingår även två intressebolag, Mässfastigheter i Stockholm AB och
Stockholm Exergi AB (tidigare Fortum Värme Holding samägt
med Stockholms stad). Stockholm Exergi ägs till 50 procent av
Stockholms Stadshus AB. Övrig andel om 50 procent ägs av
Fortum Power and Heat AB. Mässfastigheter i Stockholm AB ägs
till 50,4 procent av Stockholms Stadshus AB. Resterande andelar
ägs av Stockholms Handelskammare.
Verksamheten i bolagen bedrivs till övervägande del inom
Stockholms stad. Bolagskoncernen ingår och konsolideras in i
Stockholms stads kommunkoncern. Kommunkoncernen redovisas
i Stockholms stads årsredovisning.

Bolagens verksamhet
Dotterbolagen verkar inom flera områden till nytta för kommunens invånare. Verksamheterna omfattar tre bostadsbolag; AB
Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, ett
omsorgsfastighetsbolag; Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB (nedan SISAB) och ett bolag för utvecklingsfastigheter; S:t Erik Markutveckling AB. Vidare finns ett
fastighetsbolag som äger och förvaltar evenemangsarenor; Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (nedan SGA Fastigheter).

Fastighetsbolagens primära uppgifter är att äga, förvalta, utveckla,
hyra ut och bygga bostäder och lokaler i Stockholm. Vidare finns
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB som förmedlar lägenheter.
Inom området infrastruktur återfinns bolagen Stockholm
Vatten och Avfall AB, Stockholms Stads Parkerings AB (nedan
Stockholm Parkering), Stockholms Hamn AB samt IT-infrastrukturbolaget AB Stokab. Även Stockholm Exergi ingår i denna
grupp. Därtill kommer de bolag som arbetar med kulturverksamhet samt marknadsföring av Stockholm; Stockholms Stadsteater
AB (nedan Kulturhuset Stadsteatern) och Stockholm Business
Region AB samt intresseföretaget Mässfastigheter i Stockholm AB.
Stockholm Stadshus AB äger även två försäkringsbolag, S:t Erik
Försäkrings AB med sakförsäkringar för kommunkoncernen och
S:t Erik Livförsäkring AB med koncernens pensionsåtaganden.

Verksamhet och resultat i koncernen
Koncernens resultat efter skatt uppgår till 1 913 (1 347) mnkr.
I resultaten ingår realisationsvinster om sammanlagt 469 (20)
mnkr och realisationsförluster om totalt -63 (-15) mnkr netto och
återförda nedskrivningar om sammanlagt 8 (-167) mnkr netto.
Realisationsvinsterna är i allt väsentligt hänförliga till försäljning av Stockholm Vattens och Avfalls tidigare huvudkontor på
Torsgatan (468 mnkr). Ett flertal bolag redovisar realisationsförluster, vilket huvudsakligen är en följd av mindre utrangeringar.
Stockholm Parkering redovisar nedskrivningar om 1 mnkr.
Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar avseende fastigheter,
redovisas hos SISAB med 8 mnkr.
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Under 2017 har SISAB bidragit
med att öka antalet elevplatser i
Stockholm med ca 5 000 utöver de
befintliga 125 000 platserna.

Fastighetsbolagens primära uppgifter är att
äga, förvalta, utveckla, hyra ut och bygga
bostäder och lokaler i Stockholm.

Koncernens rörelseintäkter uppgår till 15 135 mnkr, föregående år
(14 894 mnkr). Flera bolag har ökat sina intäkter, däribland fastighetsbolagen, Stokab och Stockholm Vatten och Avfall som höjt
VA-taxan under året efter beslut i kommunfullmäktige. Koncernens rörelsekostnader uppgår till 12 232 mnkr (12 519). I rörelsekostnaderna ingår också ökade kostnader för avskrivningar om
drygt 200 mnkr, vilket är en följd av koncernens relativt höga investeringsnivå under senare år.
Koncernens finansnetto förbättrades under året och uppgår
till -572 mnkr (-688 mnkr). Detta är främst en effekt av ännu
lägre räntenivåer under år 2017.
Koncernens skattekostnad uppgår till 418 (566) mnkr. I kostnaden för skatter ingår att bolagen följer Skatteverkets beslut om
att inte bevilja avdragsrätt för del av koncernens räntekostnader.
Årets resultat för koncernen uppgår till 1 913 (1 347) mnkr.

Investeringar
Investeringsvolymen uppgår till 10 873 (10 073) mnkr. Investeringsvolymen har ökat under senare år. Antalet stora projekt över
300 mnkr uppgår vid årsskiftet till närmare 60 st.
Bostadsbolagen svarar för nyproduktion av bostäder och
genomför upprustningsinsatser i befintliga fastigheter. Bostadsbolagens investeringar i nyproduktion och upprustningsprojekt
uppgår till sammanlagt ca 5,8 mdkr, vilket motsvarar drygt 50
procent av bolagskoncernens sammanlagda investeringsvolym
under året. Under året har bostadsbolagen påbörjat byggande
av närmare 1 800 nya bostäder.
SISAB:s investeringar uppgår till nästan 1,9 mdkr. Investeringarna avser framför allt uppförande av Sjöviksskolan, Nälstaskolan, samt om- och tillbyggnad av Kämpetorpsskolan.
Stockholm Vatten och Avfalls investeringar uppgår till över
1,5 mdkr. Investeringarna är hänförliga till åtgärder i såväl befintligt nät som i exploateringsområden, samt projektet Stockholms
framtida avloppsrening (SFA).
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Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 59 320
(58 207) mnkr. Soliditeten uppgick till 47,8 (49,1) procent.

Personal
Medelantalet årsarbetare (avtalad tid) i koncernen uppgick under
året till 2 831 (2 719), varav 1 613 (1 533) män och 1 218 (1 186)
kvinnor. Medelantalet årsarbetare i moderbolaget uppgick till 8 (7)
personer, varav 3 män och 5 kvinnor.

Händelser under året
I enlighet med förändringar i Årsredovisningslagen har koncernens
10 största bolag upprättat hållbarhetsrapport i samband med bokslutet. Moderbolaget behöver inte upprätta någon hållbarhetsredovisning och det upprättas inte någon koncernsammanställning.
Bostadsbolagen har i uppdrag att bygga bra, klimatsmarta
bostäder till en rimlig kostnad. Bostadsbolagen ska även verka
för fler hyresbostäder som unga, studenter och andra grupper
med svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga.
Antalet färdigställda lägenheter fortsatte under 2017 att öka
jämfört med tidigare år. Under året blev ca 1 270 lägenheter inflyttningsklara, ca 500 av dessa var studentlägenheter. Bland de
större färdigställda projekten under året finns Vallgossen med
232 lägenheter (lgh), Syllen i Årsta med 172 lgh, Björnlandet med
158 lgh samt Hornslandet på Norra Djurgården med 132 lgh.
Arbetet med trygga och levande stadsdelar har fortsatt i
Husby Centrum, med utgångspunkt i jämställd feministisk
stadsplanering. Ett offentligt rum skapas där alla är trygga och
planeringen utgår från kvinnornas synpunkter. Centrumet byggs
om utifrån tanken om tre torg med tydlig inriktning på service,
handel, mat och kultur. I Rinkeby blev det klart att Familjebostäder
tillsammans med Polismyndigheten kommer bygga om fastigheten Kvarnberget 9 till ett polishus. Första spadtaget togs i
december. Utöver ökad trygghet och förstärkt säkerhet i området

bidrar projektet med flera hundra nya arbetsplatser.
Under 2017 har SISAB bidragit med att öka antalet elevplatser
i Stockholm med ca 5 000 utöver de befintliga 125 000 platserna.
Stockholm Vatten och Avfall arbetar med projektet Stockholms
Framtida Avloppsrening (SFA). I projektet byggs Henriksdals
reningsverk om med ökad kapacitet och ny reningsteknik.
Bromma reningsverk ska läggas ned och avloppsvattnet kommer
att ledas över till Henriksdals reningsverk. Ett reviderat genomförandebeslut godkändes av kommunfullmäktige under våren
2017 och innebär att projektet utökas. Detta medför bl.a. ökad
kapacitet för att rena avloppsvatten. Budgeten för projektet uppgår
nu (från tidigare 6 mdkr) till 9,2 mdkr.
Under sommaren gick sopåkare hos en av Stockholm Vatten
och Avfalls entreprenörer ut i vild strejk vilket orsakade förseningar i sophämtningen på flera håll i staden. Stockholm Vatten
och Avfall arbetade intensivt för att komma till rätta med problemen genom extra tömningar, arbete i tvåskift och utplacerade
containrar.
Stockholm Vatten och Avfall driftsatte under hösten nya entreprenörsavtal för avfallsinsamling, som innebär att entreprenörerna
nu får ett helhetsansvar för insamlingen inom sitt tilldelade geografiska område. På detta sätt kan de höga miljömålen uppnås,
samtidigt som kunderna får bättre service och entreprenörerna en
bättre arbetsmiljö.
Under 2017 har stort fokus hamnat på frågor om diskriminering och kränkande särbehandling. Både chefer och medarbetare
har ansvar för att arbetsklimatet är gott och för att bemöta alla
med respekt. Ingen form av kränkande särbehandling är acceptabel
och respektive bolag ser över att rutinerna är tydliga för hur anmälningar ska göras och eventuellt uppkomna fall hanteras.

Koncernstyrelsen
Koncernstyrelsens ledamöter är valda av kommunfullmäktige.
Koncernstyrelsens ordinarie ledamöter består av 5 kvinnor och
4 män. För suppleanterna är fördelningen 4 kvinnor och 5 män.
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Förutom satsningar på bostadsbyggandet sker omfattande
investeringar även i Norviks hamn,
fiberutbyggnad och utbyggnad av
vatten- och avloppsnät.

Koncernstyrelsen har under året följt den ekonomiska utvecklingen, bolagens finansiella ställning och arbete med ägardirektiven i
budget och tertialrapporter. Koncernstyrelsen får även fortlöpande
rapporter och analyser avseende större projekt.
Koncernstyrelsen har tillstyrkt inriktningsbeslut och genomförandebeslut avseende nyproduktion av bostäder hos de tre
bostadsbolagen. Det gäller nyproduktion av lägenheter vid
Kärrtorps IP och Vikstensvägen i Kärrtorp, kv. Banken på
Hägerstensåsen, kv. Algoritmen i Hagastaden, kv. Sandaletten
i Älvsjö, projektet Sävlången och Idlången i Årsta, kv. Persikan
på Södermalm, samt nyproduktion av bostäder vid Stadshagen,
i Mariehäll, Björkhagen, Finlandsgatan i Akalla, kv. Dalen 21,
samt kv Perstorp.
Koncernstyrelsen har tillstyrkt Stockholmshems nyproduktion
av nytt huvudkontor och bostäder i Skärholmen.
Koncernstyrelsen har även tillstyrkt att Stockholm Vatten och
Avfall säljer fastigheten Sabbatsberg 24 på Torsgatan och reviderat
genomförandebeslut för Stockholms Framtida Avloppsrening.
Koncernstyrelsen har tillstyrkt att SISAB tagit genomförandebeslut för om- och till nybyggnad av grund- och förskola i kv.
Resedan Vasa real, av Rödabergsskolan och Rödabergshallen
samt bolagets nybyggnad av skola Stadshagsklippan.
Koncernstyrelsen har också tillstyrkt inriktningsbeslut gällande
SISABs nybyggnad av Kista Ängs skola, Tullgårdsskolan samt
Gröndalsskolan.
Koncernstyrelsen har även tillstyrkt att S:t Erik Markutveckling
förvärvar tomträtt och säljer mark i Ulvsunda.
Koncernstyrelsen har också tillstyrkt genomförandebeslut
gällande Stockholm Parkerings nyproduktion av parkeringshus i
Hagastaden.
Koncernstyrelsen har godkänt anmälan av SGA Fastigheters
utredningsbeslut och projektdirektiv angående utveckling av
Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe.

Moderbolaget
Moderbolaget Stockholm Stadshus AB svarar för koncernövergripande frågor, att verksamheterna styrs, samordnas, följs upp och
får det stöd de behöver. Det sker bl.a. genom att ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen men även genom löpande

dialog och samordning av nätverk med bolagen. Moderbolagets
resultat efter finansiella poster uppgår till 305 (336) mnkr. I resultatet ingår utdelning med 216 (215) mnkr. Årets resultat efter skatt
uppgår till 215 (214) mnkr.

Miljöredovisning
Koncernens bolag ska verka för ett systematiskt miljöarbete med
långsiktig hållbarhet i alla delar av verksamheten. Detta omfattar
både energieffektiviseringar, utbyggnad av system för insamling
av källsorterat avfall men också andra åtgärder inom avfallshantering, byggnation och transporter. Bolagen arbetar med att minska
miljöpåverkan och klimatpåverkande utsläpp i syfte att uppnå
stadens mål om att vara fossilbränslefritt till 2040.
Stadens miljöprogram 2016-2019 omfattar såväl energianvändning, transporter, mark- och vattenanvändning och resurseffektivt kretslopp. Även giftfritt Stockholm och sund inomhusmiljö är delmål som staden ska uppfylla.
Flera av bostads- och fastighetsbolagen och Stockholms
Hamnar har valt att certifiera sitt miljöarbete. Stockholms
Hamnar bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Tillståndsplikten avser den del av verksamheten som utgörs av
hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger fartygstrafik.
Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet innebär vattenpåverkan i Stockholmsområdet, Mälaren och skärgården.
Stockholm Vatten och Avfall arbetar med koncernens största
projekt, Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Projektet
genomförs för att uppgradera reningsprocesser och slamhantering.
Projektet ska avslutas 2026. Den totala investeringen beräknas
uppgå till drygt 9 mdkr.

Framtida utveckling
Investeringarna i bolagskoncernen har under de senaste åren varit
höga och kommer vara omfattande även under kommande år för
att möta stadens behov av bostäder, infrastruktur och skolor m.m.
En prioriterad fråga är nyproduktion av bostäder. Stadens långsiktiga mål för bostadsbyggandet uppgår till 140 000 lägenheter till
år 2030 kompletterat med ett kortsiktigt mål om 40 000 bostäder
till år 2020. Utöver detta sker omfattande investeringar i Norviks

hamn, fiberutbyggnad och utbyggnad av vatten- och avloppsnät.
Under året har kommunfullmäktige tagit beslut om ett antal
bostadproduktionssprojekt som ökar nyproduktionen av lägenheter hos stadens bostadsbolag. Bostadsbolagen arbetar intensivt
för att få fram ytterligare bostadsprojekt. Från år 2016 har bostadsbolagen ett krav om att successivt fördubbla antalet påbörjade
bostäder till minst 3 000 per år till år 2019.
Utöver dessa investeringsprojekt pågår även andra projekt och
förändringar som påverkar verksamheten. Exempelvis planerar
Kulturhuset Stadsteatern för tillfälligt nya lokaler, då kulturhuset
stängs för renovering från 2019. Micasa Fastigheter planerar för
att under perioden fram till 2040 bygga ca 22 nya vård- och omsorgsboenden. Flera bolag, såsom Stokab, SISAB och Bostadsförmedlingen kommer under de närmsta åren flytta sina huvudkontor
till Globenområdet.

Finansiella risker
Stockholms stads finansavdelning har ansvaret för den finansiella
verksamheten inom kommunkoncernen. Kommunkoncernens
lånebehov tillgodoses genom en sammanhållen central upplåning.
All extern lånefinansiering och placering hanteras centralt.
Stadens finansfunktion har till uppgift att stödja kärnverksamheten och tillvarata skalfördelarna i den finansiella hanteringen.
Detta uppnås genom ett gemensamt koncernkontosystem som
innebär att alla flöden nettas i kommunkoncernen innan staden
behöver låna externt. Bolagen har en limit i stadens koncernkontosystem i stället för lån. Kommunkoncernens finanspolicy
anger mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Det innebär att finansavdelningen har ansvaret för
bolagens ränterisk enligt fastställd policy och bolagen i sin tur
ansvarar för sina investeringsbeslut och kapitalstruktur. Policyn
identifierar även de finansiella risker kommunkoncernen är exponerad för och hur de ska hanteras. Riskerna följs upp löpande av
en riskkontrollfunktion.
Kommunkoncernen lånar i huvudsak genom olika marknadsprogram direkt på den finansiella marknaden.
Kommunkoncernen Stockholms stad har en stark finansiell
ställning och en mycket hög kreditvärdighet. Kreditbedömningen
utförs av Standard & Poor’s och Stockholms stad har högsta
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möjliga betyg för både den korta och långa upplåningen, A-1+
respektive AAA. Ratingen uppdateras halvårsvis och bekräftades
den 17 november 2017.
Bolagskoncernens samlade låneskuldportfölj uppgick vid årsskiftet till 67 500 mnkr brutto, en ökning på 5 215 mnkr i jämförelse
med föregående år. Ökningen är en effekt av bolagens höga
investeringsnivå. Kommunkoncernens och bolagskoncernens
duration är ett förfinat mått på genomsnittlig räntebindningstid
beräknat inklusive räntesäkringar som inte ska understiga 1,5 år
och inte ska överstiga 4,5 år. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden för kommunkoncernens externa
skuldportfölj till 2,0 (2,4) år.

Begränsningar för avdrag
för koncerninterna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor i huvudsyfte att förhindra kapitalflykt till utlandet med skatteplanering. Stockholms
stad och koncernen Stockholms Stadshus AB har sedan beslutet
sökt besked hur stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets
tolkningar.
Stockholms Stadshus AB anser att räntekostnaderna ska bedömas som fullt avdragsgilla för berörda bolag inom koncernen.
Berörda bolag har även yrkat att räntekostnaderna är avdragsgilla
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i de inkomstdeklarationer som avser inkomståren 2014–2016.
Skatteverket har i december 2016 fattat ett slutligt omprövningsbeslut för inkomståret 2014. Beslutet innebär att en begränsad del av räntorna anses vara avdragsgilla. Skatteverket
har i december 2017 fattat ett slutligt omprövningsbeslut för
inkomståret 2015. Även detta beslut innebär att en begränsad
del av räntekostnaderna anses vara avdragsgilla. För att få en
rättslig bedömning av Skatteverkets beslut för inkomståret 2014
har berörda bolag i början av 2017 överklagat beslutet. Även
Skatteverkets beslut för inkomståret 2015 har överklagats i
början av år 2018.
För inkomståren 2016 och 2017 finns ännu inga beslut från
Skatteverket. Berörda bolag har dock reserverat kostnader för i
årets bokslut genom en uppskattning av hur Skatteverkets principer
skulle påverka dessa inkomstår. Sammantaget innebär Skatteverkets
bedömning en utökad skattekostnad för koncernen i årets bokslut
om 56 mnkr, vilket således belastar årets resultat.

Riskhantering
Bolagskoncernen bedriver tillsammans med Stockholms stad ett
systematiskt arbete för att få en helhetsbild och samordning av
stadens verksamheter utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv.
Samtliga bolag gör årliga internkontrollplaner samt egna riskoch sårbarhetsanalyser (RSA) utifrån den egna verksamheten.

Internkontrollplanerna följs löpande upp av bolagen, medan RSA
sammanställs varefter en övergripande analys görs för staden som
helhet. Utifrån identifierade kritiska åtaganden och bedömda risker upprättas också åtgärdsplaner i respektive bolag. Arbetet följs
upp i bolagens tertialrapporter och verksamhetsberättelser.
Stadens lekmannarevisorer granskar bolagen löpande för att
se att dessa genomför verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.
Dessutom genomförs ett antal fördjupade granskningar där t.ex.
policydokument eller särskilda projekt väljs ut, i vissa fall i samråd med moderbolaget. Koncernledningen genomför kontinuerligt granskningar av olika risker i bolagen. Löpande följer koncernledningen projekt över 300 mnkr, bl. a. genom att ta in en
s.k. second opinion för att belysa risker. Koncernledningen följer
även bolagens mediebild för att se hur bolagens verksamhet
rapporteras i Stockholmsmedier.
Koncernledningen har under året också följt dotterbolagens arbete med hållbarhetsrapportering. De nya lagkraven som har trätt i
kraft från och med årsredovisningen 2017, innebär att tio av koncernens bolag ska rapportera icke-finansiell information med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter
och antikorruption. Under hösten 2017 påbörjade koncernledningen
en granskning av förtroenderisker, vilken genomförs med externt
stöd. Bolagen granskas utifrån ett antal identifierade riskområden,
för att se om det kan finnas risk för skillnad mellan intressenters förväntningar på etiskt beteende och organisationens faktiska beteende.

Vinstdisposition
Föregående år beslutade årsstämman om utdelning om 1 200  mnkr
till Stockholms stad. Utdelningen var preliminär vilket innebär att
staden kan avstå eller begränsa utdelningen. Kommunfullmäktige
tog slutligt beslut om utdelning i samband med beslut om tertialrapport 2, vilket innebar att utdelningen år 2017 begränsades
till 800 mnkr.
Nedan framgår förslag till utdelning. Styrelsen föreslår årsstämman besluta om vinstutdelning med 1 700 mnkr.

Förslag till vinstdisposition
KONCERNEN
Koncernens egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 59 320 mnkr.
MODERBOLAGET
Till årsstämmans förfogande står
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Tillsammans

23 235 730 395 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras
på följande sätt:
Till aktieägaren delas ut per aktie 596,49
I ny räkning överföres
Tillsammans

15 521 047 102 kr
7 499 999 000 kr
214 684 293 kr

1 700 000 000 kr
21 535 730 395 kr
23 235 730 395 kr
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Koncernen i sammandrag

Finansiella nyckeltal (mnkr om ej annat anges)

2017

2016

2015

2014

2013*

2013

15 135

14 895

14 189

13 550

12 953

12 953

Resultat efter finansiella poster

2 331

1 914

1 411

1 105

2 008

1 341

Årets resultat

Rörelseintäkter

1 913

1 347

1 086

733

1 587

1 050

Avkastning på totalt kapital %

2,7

2,4

2,5

2,6

3,6

2,9

Avkastning på eget kapital %

4,0

3,3

1,9

1,4

3,3

2,1

Vinstmarginal %

15,4

12,8

9,9

8,2

15,5

10,4

Antal anställda

2 831

2 719

2 651

2 528

2 392

2 392

10 873

10 073

10 769

10 552

8 730

8 112

122 245

115 340

108 710

100 764

85 755

85 056

65

47

46

40

33

28

59 320

58 160

57 317

56 724

48 456

47 919

124 104

117 605

111 037

102 725

87 894

87 195

47,8

49,1

51,4

55,4

55,2

55

Bruttoinvesteringar
Anläggningstillgångar
Minoritetsintresse
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet %
* Siffrorna för år 2013 har reviderats i årsbokslut 2014 med anledning av K3-regelverket.

Kommentarer till Koncernen i sammandrag
Koncernen Stockholms Stadshus AB:s omsättning uppgår till
15  135 mnkr år 2017, vilket är 240 mnkr högre än 2016.
Ett flertal bolag ökar sin omsättning där bl.a. Stockholm Vatten
och Avfall redovisar högre intäkter till följd av höjd VA-taxa.
Samtliga fastighets- och infrastrukturbolag redovisar omsättningsökningar. Ökningen av omsättning beror på nyproduktion,
ökad efterfrågan på bolagens tjänster och högre orderingång.
Koncernens resultat efter finansnetto för koncernen uppgår
till 2 331 mnkr. I resultatet ingår resultateffekter efter avyttring
av anläggningstillgångar med 405 mnkr. I detta ingår bl.a. försäljning av Stockholm Vatten och Avfalls tidigare huvudkontor,
vilket innebar en realisationsvinst om 468 mnkr. I resultatet ingår
resultatandelar från intressebolagen om 485 mnkr, vilket är något
lägre än år 2016 (499 mnkr).
Årets resultat uppgår till 1 913 mnkr, där årets skattekostnad
uppgår till 418 mnkr. Av detta är 56 mnkr hänförligt till skatteeffekter på grund av ej avdragsgilla räntekostnader.

Balansomslutningen uppgår till 124,1 mdkr, vilket är en ökning
med 6,5 mdkr. Ökningen är en följd av den relativt sett höga
investeringsvolymen i bl.a. nyproduktion, upprustningsprojekt,
nya skolor och infrastruktur.
Till följd av årets goda resultat ökar det egna kapitalet i
koncernen med mer än 1,1 mdkr och uppgår till 59 320 mdkr.
Soliditeten har sjunkit något och uppgår till 47,8 procent,
vilket är en fortsatt hög nivå. Soliditeten påverkas av bolagens
investeringsvolym, som också medför att upplåningen ökar.
Investeringarna är en följd av bostadsbolagens nyproduktion och
upprustningsinsatser, tillsammans med de investeringar som gjorts
under året för infrastrukturprojekt. Bolagens goda resultat under
senare år bidrar till bättre förutsättningar för fortsatta satsningar
på investeringar i nyproduktion av lägenheter och infrastruktur.
Antalet anställda har ökat i koncernen. Störst var ökningen för
SISAB och Stockholmshem som båda expanderar till följd av en
ökad nyproduktion av bostäder, förskolor och skolor.

Definition av nyckeltal
Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent
av genomsnittlig balansomslutning.

Antal anställda

Resultat efter finansiella poster och avdrag för schablonskatt
dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Medelantalet årsarbetare enligt avtalad tid. Medelantalet årsarbetare utgörs av de tillsvidare- och visstidsanställdas arbetstid
(sysselsättningsgrad) uppräknat till heltid. Exempelvis blir två
deltidsanställda på 50 procent en årsarbetare. Avtalad tid inbegriper till exempel sjukskrivna och föräldralediga och visar på
de årsarbetare bolagen har arbetsgivaransvar för.

Vinstmarginal

Soliditet

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster dividerat med rörelseintäkterna.
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Eget kapital i förhållande till balansomslutningen, enligt koncernbalansräkningen. I eget kapital ingår kapitalandelen av obeskattade
reserver.
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Bokslutsdispositioner
koncernen år 2017
tkr

Lämnade
koncernbidrag

Erhållna
koncernbidrag

Utdelning
Stadshus AB
koncernen

Utdelning
Stockholms
stad2

-1 700 000

1 700 000

Moderbolaget
Stockholms Stadshus AB

90 000

Dotterbolagen
9 604

AB Svenska Bostäder1
AB Familjebostäder1

830

AB Stockholmshem1

951

Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
S:t Erik Markutveckling AB

10 000

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

98 000

Stockholm Vatten och Avfall AB

1 851

Stockholms Hamn AB
AB Stokab

213 000

Stockholm Stads Parkerings AB

140 000

Stockholms Stadsteater AB

355 000

Stockholm Business Region AB
S:t Erik Försäkrings AB
S:t Erik Livförsäkring AB
Övriga bolag
Koncernjusteringar
Summa
1

Utdelningen är hänförligt till § 3 i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

2

Utdelningen avser förslag till vinstdisposition i årets bokslut.
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453 000

453 000

-1 686 764

1 700 000

Kommentarer till Bokslutsdispositioner
Bolagskoncernens samlade resultat efter finansnetto är i likhet
med föregående år positivt. Överlag visar koncernbolagen överskott i boksluten men några har negativa resultat som Stockholms
Stadsteater (Kulturhuset Stadsteatern) och Stockholm Globe
Arena Fastigheter (SGA Fastigheter). För att täcka dessa förluster
erhåller Kulturhuset Stadsteatern och SGA Fastigheter koncernbidrag från andra bolag i koncernen. Koncernbidragen uppgår
till sammanlagt 453 mnkr.
Utdelning från bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem uppgår till drygt 11 mnkr, enligt § 3 i
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, medan
utdelning från Stockholm Vatten och Avfall uppgår till knappt
2 mnkr. Utdelningen avser avkastning på bolagets grundkapital.
Den budgeterade utdelningen från Stockholms Stadshus AB till
Stockholms stad uppgår till 1 700 mnkr i budget 2018. Stadens
utdelning är preliminär och slutligt beslut om utdelning tar kommunfullmäktige i samband med beslut om tertialrapport 2. Det
innebär att staden kan avstå eller begränsa utdelningen om den
ekonomiska situationen så medger.
År 2017 har kommunfullmäktige beslutat om att begränsa
utdelningen till 800 mnkr istället för ursprungligt förslag om
1 200 mnkr.
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Resultaträkningar
Koncernen
mnkr

Not

Rörelsens intäkter

3, 4

Nettoomsättning

2017

Moderbolaget
2016

2017

Koncernen
2016

14 249,0

13 910,9

200,4

137,7

Övriga rörelseintäkter

686,0

846,2

26,3

30,9

15 135,3

14 894,8

26,3

30,9

Summa rörelsens intäkter

Immateriella anläggningstillgångar

-279,2

-288,4

4, 5

-7 233,0

-7 238,8

-37,9

-44,5

Personalkostnader

6

-2 113,2

-2 044,9

-13,4

-13,4

Avskrivningar

7

-3 503,6

-3 284,2

Nedskrivningar och återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

8

7,1

-167,9

Resultat från andelar i intresseföretag

9

484,9

499,4

404,8

5,8

-12 232,2

-12 519,0

-51,3

-58,0

2 903,1

2 375,8

-25,1

-27,1

Resultat vid försäljning anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-0,1

Byggnader och mark

15

84,6

84,1

17-12-31

16-12-31

16

88 037,1

84 008,6

6 348,7

6 133,2

Inventarier

19

1 244,9

1 009,3

Pågående nyanläggningar

20

15 470,4

13 412,5

0,3

0,3

111 101,1

104 563,6

10

13,0

11,9

9

203,0

203,0

113,9

148,2

51,6

225,8

Ränteintäkter och liknande resultatposter

11

136,7

114,9

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-760,5

-802,7

2 330,9

1 913,8

Bokslutsdispositioner

13

Skatt på årets resultat

14

-361,9

-243,6

Skatt hänförlig till ränteavdragsbegränsning

14

-56,2

-322,9

Årets resultat

1 912,7

1 347,3

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

1 894,2

1 346,1

18,5

1,2

Summa materiella anläggningstillgångar

0,3

0,3

6 572,9

6 572,9

7 528,8

7 528,8

Finansiella anläggningstillgångar
21

Fordringar hos Stockholms stad

Resultat från andelar i intresseföretag

Resultat efter finansiella poster

16-12-31

17, 18

Andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper

17-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

Råvaror och förnödenheter

Moderbolaget

Not

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Rörelsens kostnader

Hänförligt till minoritetens ägare

mnkr
TILLGÅNGAR

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga externa kostnader

71

304,8

336,0

-90,0

-122,0

-0,1

-0,3

214,7

213,7

Andelar i intresseföretag

22

8 516,2

8 234,3

Andra långfristiga värdepappersinnehav

23

2 502,5

2 424,1

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

40,9

34,2

11 059,6

10 692,6

14 101,7

14 101,7

122 245,2

115 340,3

14 102,0

14 102,0

0,0

0,0

12 652,5

13 278,8

367,4

378,8

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

39,7

32,6

Summa varulager m.m.

39,7

32,6

Kundfordringar

683,0

611,5

Fordringar hos Stockholms stad

282,0

921,1

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos dotterbolag
Fordringar hos intressebolag
Skattefordringar

Summa fordringar

0,5
9,2

8,9

403,1

261,8

0,8

1,2

449,3

435,4

0,1

0,6

1 817,4

2 230,3

13 030,0

13 668,3

1,3

1,3

14

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0,0

24

Likvida medel
Kassa och bank
Summa likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

1,3

1,3

0,0

0,0

1 858,4

2 264,2

13 030,0

13 668,3

124 103,6

117 604,5

27 132,0

27 770,3
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Balansräkningar

Rapport över förändring i eget kapital

Koncernen
mnkr

73

Not

17-12-31

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat
eget kapital
inkl årets
resultat

2 850,0

7 500,0

46 967,0

57 317,0

-500,0

-500,0

-3,1

-3,1

1 346,1

1 346,1

1,2

1 347,3

47 810,0

58 160,0

47,2

58 207,2

-800,0

-800,0

0,5

0,5

-0,5

0,0

1 894,2

1 894,2

18,5

1 912,7

48 904,7

59 254,8

65,2

59 320,0

Överkursfond

Övrigt
fritt eget
kapital

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

7 500,0

16 381,6

225,7

27 527,3

225,7

-225,7

Moderbolaget
16-12-31

17-12-31

16-12-31

mnkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNEN

Moderbolagets egna kapital

Utgående balans 2015-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 2 850 001 aktier

–

2 850,0

2 850,0

Bundna reserver

–

570,0

570,0

Summa bundet eget kapital

–

3 420,0

3 420,0

Balanserad vinst

–

15 521,0

16 107,3

Överkursfond

–

7 500,0

7 500,0

Årets resultat

–

214,7

213,7

Summa fritt eget kapital

–

23 235,7

23 821,0

Summa eget kapital

–

26 655,7

27 241,0

Fritt eget kapital

Utdelning
Övrig förändring
Årets resultat
Utgående balans 2016-12-31

2 850,0

7 500,0

Utdelning
Övrig förändring
Årets resultat
Utgående balans 2017-12-31

2 850,0

7 500,0

Summa

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital

46,0

57 363,0
-500,0
-3,1

-800,0

Koncernens egna kapital
Aktiekapital

2 850,0

2 850,0

–

Övrigt tillskjutet kapital

7 500,0

7 500,0

–

Annat eget kapital inkl. årets resultat

48 904,8

47 810,0

–

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

59 254,8

58 160,0

–

65,2

47,2

59 320,0

58 207,2

Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar

–
mnkr

25

Avsatt till pensioner

47,6

Avsatt till pensioner, S:t Erik Livförsäkring
Uppskjuten skatteskuld

–
26 655,7

14

Övriga avsättningar
Summa avsättningar

1 871,0

1 826,9

1 487,5

1 410,1

241,5

123,6

3 599,9

3 408,2

0,7

7,3

Summa långfristiga skulder

26

131,8

40,1

131,8

40,1

Leverantörskulder

42,5

10,2

2 129,0

2 131,9

54 341,9

49 780,3

99,4

200,4

Skulder till koncernföretag
Skulder till Stockholms stad
14

Övriga kortfristiga skulder

0,7

7,3

Utdelning

0,0

0,0

-500,0

Årets resultat
Utgående balans 2016-12-31

27

2,1

0,3

467,4

504,7

2,6

11,7

411,1

448,8

0,3

0,3

4 027,9

3 377,4

3,1

5,0

Summa kortfristiga skulder

61 051,9

55 949,0

475,5

522,0

Summa avsättningar och skulder

64 783,6

59 397,3

476,2

529,3

Summa eget kapital och skulder

124 103,6

117 604,5

27 132,0

27 770,3
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570,0

2 850,0

570,0

7 500,0

Resultatdisposition
Utdelning
Utgående balans 2017-12-31

213,7

213,7

213,7

27 241,0

213,7

-213,7

-800,0
2 850,0

570,0

7 500,0

0,0
-500,0

16 107,3

Årets resultat

Förskott från kunder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 850,0

Resultatdisposition

Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder

MODERBOLAGET
Utgående balans 2015-12-31

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Aktiekapital Bundna reserver

15 521,0

-800,0
214,7

214,7

214,7

26 655,7

Aktiekapitalet består av 2 850 001 aktier
Kvotvärde per aktie uppgår till 1 000 kr
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Kassaflödesanalys

Noter

Koncernen
mnkr

Not
1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Moderbolaget

Not

2017

2016

2017

2016

Resultat efter finansnetto

28

2 330,9

1 913,8

304,8

336,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

29

3 106,5

2 639,1

-6,3

1,0

Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar

-406,7

-5,8

Betald inkomstskatt

-441,7

-560,7

-0,3

-0,9

4 588,9

3 986,4

298,3

336,1

-7,0

-1,4

413,0

-136,3

12,3

-42,3

-334,6

580,2

-28,6

41,7

4 660,4

4 428,9

282,0

335,5

Förvärv av immateriella tillgångar

-22,5

-23,7

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-57,6

-2,0

-131,2

-294,8

-10 626,8

-8 668,0

-55,6

-918,0

0,0

0,0

-122,0

-180,5

-800,0

-500,0

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förvärv av fastigheter
Investering i pågående nyanläggningar
Förvärv av övriga materiella tillgångar
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar
Erhållen utdelning från intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

30

1 255,8

51,4

203,0

203,0

-9 434,8

-9 652,1

-19,8

-13,3

-800,0

-500,0

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld
Koncernbidrag
Utbetald utdelning
Förändring av långfristiga fordringar

212,0

Förändring långfristiga skulder

5 594,3

5 507,8

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

4 774,5

5 206,5

-922,0

-680,5

Årets kassaflöde

0,0

16,7

-640,0

-345,0

Likvida medel vid årets början

1,3

18,0

13 278,8

13 623,8

Likvida medel vid årets slut

1,3

1,3

12 638,9

13 278,8

54 341,9

48 747,6

12 638,9

13 278,8

I kassaflödesanalysen ingår likvida medel på stadens koncernkonto.
Saldot på koncerkontot ingår i fordringar/skulder hos
Stockholms stad med:
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Stockholms Stadshus AB upprättar års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterbolag där Stockholms
Stadshus AB direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av
rösterna eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket
innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt
som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga
värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår
härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som
tillkommit efter förvärvet. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt
då det bestämmande inflytandet erhålls.
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets netto
tillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässigt övervärde
(goodwill). Om i stället det koncernmässiga anskaffningsvärdet
för aktierna understiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet
av bolagets nettotillgångar redovisas skillnaden som negativ
koncerngoodwill under övriga avsättningar. N
 egativ goodwill,
som kan hänföras till förväntade framtida förluster och kostnader,
ska redovisas i resultaträkningen samma räkenskapsår som dessa
förluster och kostnader redovisas. Den del av avsättningen som
inte överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-
monetära tillgångar upplöses i resultaträkningen över en period
som beräknas vara den kvarvarande vägda genomsnittliga
nyttjandeperioden för de tillgångar som är avskrivningsbara.
Den del av avsättningen som överstiger verkligt värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar redovisas i
resultaträkningen under räkenskapsåret.
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen
med belopp avseende tiden efter förvärvet. De exkluderas ur
koncernredovisningen från och med den dag då bestämmande
inflytande upphör.
Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas
till verkligt värde. I koncernens resultaträkning presenteras årets
resultat inklusive minoritetens andel. Hur stor del av årets resultat
som är hänförligt till minoriteten anges i upplysning som lämnas i
anslutning till resultaträkningen. Minoritetens andel i dotterföretags
kapital redovisas i separat post inom eget kapital i koncernens
balansräkning. I moderbolaget tillämpas samma redovisningsprinciper som i koncernen.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i koncern
redovisningen i sin helhet.

Koncernbidrag
Såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Intressebolagsredovisning
Som intressebolag betraktas de bolag som inte är dotterbolag men
där Stockholms Stadshus AB direkt eller indirekt innehar minst
20 procent av rösterna eller på ett annat sätt har ett betydande
inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intressebolag
enligt kapitalandelsmetoden. Andelar i ett intressebolag redovisas till anskaffningsvärde med justering för koncernens andel av
förändringen i intresseföretagets nettotillgångar, inklusive goodwill (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar). I koncernens
resultaträkning ingår koncernens andel av intressebolagets resultat.
Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intressebolag
redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under
bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på
koncernen belöpande andelen av vinsten.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och förmåner
övergår från säljaren till köparen. För tjänsteuppdrag redovisas
inkomsten som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt
i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas.
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkter
redovisas netto efter moms och rabatter. Försäljning inom koncernen
sker till ordinarie priser.

Offentliga bidrag
Kulturhuset Stadsteatern erhåller statligt stöd i form av ett årligt
verksamhetsbidrag som utgår till samtliga institutionsteatrar
enligt regleringsbrev från regeringen till statens kulturråd. Stödet
betalas ut kvartalsvis i förskott och bolaget periodiserar dem
så att de intäktsförs per månad. Bostadsbolagen hade rätt till
investeringsbidrag för viss nyproduktion enligt tidigare regelverk.
För ytterligare information hänvisas till respektive dotterbolags
årsredovisning.

Lånekostnader
Huvudprincipen är att inga lånekostnader aktiveras vid tillverkning av anläggningstillgångar utan belastar den period till vilken
de hänför sig. Vid större infrastrukturprojekt kan lånekostnader
komma att aktiveras under byggperioden. All nyupplåning hanterar
Stockholms stads finansavdelning och respektive bolag har en
limit i stadens koncernkontosystem.
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Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter omfattar skatt som ska betalas eller
erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering
av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som
är aviserade och som med stor säkerhet kommer att fastställas.
Skatteeffekter av poster som r edovisas i resultaträkningen, redovisas i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas
direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsak
ligen uppkommit genom att avskrivning av fastigheter sker med
andra belopp i bokföringen än vad som är skattemässigt tillåtet.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är
sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader
i investeringar i dotterbolag och intressebolag redovisas inte i
koncernredovisningen då moderbolaget i samtliga fall kan styra
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det
inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig
framtid. I moderbolaget redovisas den uppskjutna skatteskulden
på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en
legal rätt till kvittning.

Finansiella instrument
De finansiella instrument som redovisas i koncernens balansräkning utgörs av värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar,
kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när Stockholms Stadshus AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner, som
är förknippade med ägandet av tillgången. Finansiella skulder tas
bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller
på annat sätt upphört.
Stockholms Stadshus AB har valt att värdera de finansiella
instrumenten till anskaffningsvärde i enlighet med kapitel  11
i K3. Inledningsvis redovisas de finansiella instrumenten till
anskaffningsvärde förutom kundfordringar och övriga fordringar
som redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter
avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
som är räntefria eller som löper med en ränta som avviker från
marknadsräntan och som har en löptid på mer än 12 månader,
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen
redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
I den efterföljande värderingen värderas kortfristiga placeringar
i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde samt andra långfristiga värde
pappersinnehav till anskaffningsvärde med bedömning av
eventuellt nedskrivningsbehov.
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All extern upplåning och alla placeringar hanteras centralt av
Stockholms stads finansavdelning. I stället för lån har bolagen
en limit i stadens koncernkontosystem. Kommunfullmäktige fastställer en finanspolicy som gäller för hela kommunkoncernen.
Styrelsen för Stockholms Stadshus AB antar årligen en finans
policy för bolagskoncernen, som därefter antas av samtliga bolag
i koncernen. Det innebär att finansavdelningen har ansvaret
för bolagens ränterisk och bolagen har i sin tur ansvar för sina
investeringar och för sin kapitalstruktur.
Vid varje balansdag görs en bedömning om det finns någon
indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella tillgångarna. Nedskrivning sker om nedgången bedöms vara
bestående.
Samtliga låneskulder har Stockholms stad som motpart.
Låneskulderna är del av Stockholms stads koncernkontosystem.
Det finns inga ränteswappar eller liknande i koncernen.

Varulager
Varulager värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen,
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. För råvaror ingår alla utgifter som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. Merparten
av varulagret består av röranläggningar som används i VA-verksamheten hos Stockholm Vatten och Avfall AB.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till
förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar skrivs
av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Koncernens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod a nvänds för övriga typer av materiella
tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
25–100 år
Byggnadsinventarier
3–50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3–50 år
Inventarier, verktyg och installationer
5 år

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den
nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter
läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstid
punkten. Utgifter för löpande reparationer och underhåll
redovisas som kostnader.
Fastigheter som inte används av koncernbolag och som innehas
för långsiktig uthyrning klassificeras i koncernredovisningen som
förvaltningsfastigheter, se not 14.
För närmare detaljer hänvisas till respektive dotterbolags
årsredovisning.
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Immateriella anläggningstillgångar

Fordringar, skulder och avsättningar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I koncernredovisningen tillämpas kostnadsföringsmodellen
för internt upparbetade immateriella tillgångar.
Avskrivning görs linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.
Avskrivningstiden för tidigare aktiverade egenupparbetade
immateriella tillgångar uppgår till 3–5 år och avskrivningstiden
för hyresrätter uppgår till 50 år.

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till
det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga
skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till
de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Nedskrivning av icke-finansiella anläggningstillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat görs
en beräkning av återvinningsvärdet, vilket är det högsta av nyttjandevärdet och verkligt värde minskat med försäljningskostnader.
Är tillgångens återvinningsvärde lägre än det redovisade värdet
görs en nedskrivning av det redovisade värdet till återvinnings
värdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer för vilka ett separat kassaflöde kan
identifieras (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ned, görs vid varje balansdag en
bedömning om återföring bör göras.

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna
med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren
till något av koncernens företag klassificeras i koncernredovisningen
som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att
rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld
i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det
lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet
läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och
amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas
som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.
Leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som är
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationella leasingavtal. Betalningar,
inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.

Avsättningar
En avsättning görs när det finns en legal eller informell förpliktelse
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader nuvärdes
beräknas. Den ökning av avsättningen som är hänförlig till att tid
förflyter redovisas som räntekostnad.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i koncernen 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 en ersättning.
Flertalet bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB har
sina pensionsåtaganden försäkrade i S:t Erik Livförsäkring,
som har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen
av pensioner inom bolagskoncernen. De avtal som är försäkrade
är KAP-KL (tidigare PFA), PA-KFS, PA-KL och AKAP-KL. De
av S:t Erik Livförsäkring försäkrade åtagandena redovisas under
posten Avsättning pensioner. Därtill förekommer det att enskilda
koncernbolag redovisar enstaka pensionsåtaganden enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m. Dessa
avsättningar avser särskilda pensionsåtaganden som inte försäkrats, exempelvis avtalspensioneringar. Det innebär att
koncernens pensionsavsättningar är uppdelade i två poster
under avsättningar.
För mer detaljerad beskrivning se not 6.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom
kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavanden hos finansavdelningen inom kommunkoncernen Stockholms stad. Alla
likvida medel kan utnyttjas för koncernens räkning.

Transparensdirektivet
Från och med den 1 januari 2006 gäller lagen om insyn i vissa
finansiella förbindelser. Lagen ställer vissa krav på redovisning
i offentliga f öretag genom krav på öppen och separat redovisning.
Syftet med lagen är att implementera EU-kommissionens direktiv
– transpararensdirektivet – i svensk lag för att motverka otillbörlig
konkurrens. De dotterbolag inom koncernen som bedöms omfattas av direktivet är Stockholms Hamn, Stokab och Stockholm
Parkering. Dessa bolag lämnar information i anslutning till
respektive årsredovisning.

Övriga upplysningar
Vid försäljning av fastigheter ska inkomsten i normalfallet
bokföras vid dagen för tillträdet. Utgifter knutna till försäljningen
ska beräknas och bokas vid samma tillfälle.
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Tilläggsupplysningar
Not
2

Uppskattningar och bedömningar

Not
4 Operationella leasingavtal
STOCKHOLMS STADSHUS AB
SOM LEASEGIVARE

Not
3 Rörelseintäkter

mnkr

Koncernen

Stockholms Stadshus AB gör uppskattningar och bedömningar 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 år
behandlas i huvuddrag nedan.
Styrelser och VD har ett ansvar att fortlöpande följa upp
samtliga stora projekt och investeringar. Både bolagskoncernen
och stadens förvaltningar ska följa den av kommunfullmäktige
beslutade investeringstrategin. Värdering av nyproduktionsprojekt av fastigheter sker fortlöpande i fastighetsbolagen och
görs utifrån en marknadsbedömning för aktuell verksamhet. Det
innebär att stora förändringar på fastighetsmarknaden kan ha
stor påverkan på till exempel nyproduktionsprojekt.
En stor del av koncernens av dotterföretag har materiella
anläggningstillgångar i form av fastigheter och infrastruktur.
Fastigheter är en materiell anläggningstillgång, som består av
många olika betydande komponenter. Stockholms Stadshus AB
och berörda dotterföretag har gemensamt definierat principiella
ställningstaganden och vilka komponenter och avskrivningstider
som ska tillämpas från och med år 2014.
De olika komponenterna används i olika utsträckning hos de
olika bolagen beroende på vilken typ av verksamhet, byggnad,
nybyggnads-/ombyggnadsår, och hyresgäst som är aktuella i
respektive bolags fastighetsbestånd. Bostadsbolagen har flest
komponenter medan infrastrukturbolagen har färre komponenter.

mnkr

Moderbolaget

7 298,9

6 170,9

Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år

4 274,4

4 582,8

6 510,1

7 522,3

18 083,5

18 276,0

5 270,2

3 665,8

3 868,6

Taxor

97,1

90,9

Statligt stöd

54,2

54,5

Aktiverat arbete för egen räkning

200,4

137,7

Förfaller till betalning senare än
fem år

Övriga rörelseintäkter

631,8

791,7

Summa

15 135,3

14 894,8

3 298,0

3 235,1

varav försäljning till Stockholms stad
varav försäljning till koncernföretag

30,9

Förfaller till betalning inom ett år

9 951,4

3 777,2

Summa rörelseintäkter

26,3

26,3

30,9

0,0

0,1

26,3

28,4

Kulturhuset Stadsteatern erhåller statligt stöd för sin verksamhet.
Av övriga rörelseintäkter är 125 (100) mnkr hänförliga till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Dessa intäkter består främst
av ersättning från Stockholms stad för verksamhetsanpassningar av
lokaler m.m.					
Totala rörelseintäkter minskar i jämförelse med föregående år,
då utfallet 2016 även innehöll intäkter till Stockholm Business
Region för Eurovision Song Contest.				
Stockholm Vatten och Avfalls övriga rörelseintäkter uppgår till
166 (172) mnkr. De största posterna avser intäkter för särskilda
arbeten, försäljning av värme i vatten till Hammarbyverket samt
ersättning vid omhändertagande av industriavlopp.
Bostadsbolagens övriga intäkter uppgår till sammanlagt 90
(140) mnkr. En stor del av dessa intäkter är hänförliga till försäljning och vidarefakturering av sophämtning, värme, vatten.

Moderbolaget
2017

2016

0,0

0,0

Framtida minimileaseavgifter som
kommer att erhållas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

10 374,8

Fakturerad försäljning

2016

Koncernen
2016

2016

Hyror och arrendeintäkter

2017

Not
5 Övriga externa kostnader

2017

2017

Under perioden erhållna variabla
leasingavgifter
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Koncernbolagens inköp från Stockholms stad uppgår till 698,3
(736,5) mnkr. Koncernföretagens försäljning till Stockholms stad
uppgår till 3 298,1 (3 235,1) mnkr.
Moderbolagets inköp från övriga koncernbolag uppgår till
5,3 (6,3) mnkr och inköpen från Stockholms stad uppgår till
27,1 (33,3) mnkr. 				
							

ERSÄTTNING TILL REVISORER
mnkr

Koncernen

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

Revisionsuppdrag

5,2

5,1

0,5

0,3

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

1,0

1,2

0,2

0,3

Skatterådgivning

0,9

1,1

0,0

Övriga tjänster

2,9

2,5

0,4

Revisionsuppdrag

0,5

0,0

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

0,6

0,0

Skatterådgivning

0,3

0,2

Övriga tjänster

8,0

0,8

3,2

19,4

11,0

3,9

Ersättning till revisorer ingår med
följande värden:
Ernst & Young

I koncernens redovisning utgörs de operationella leasingintäkterna
i allt väsentligt av hyra av bostäder och lokaler samt garage och
bilplatser. Hyresavtal avseende lokaler ingås normalt på 3 år.
Hyresavtal avseende bostäder samt garage- och bilplatser ingås
normalt tillsvidare där hyresgästen har möjlighet att säga upp
avtalet med 3 månaders uppsägningstid. Månadsuthyrning av
parkeringsplatser löper med en månads uppsägningstid.
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Koncernen
2017

2016

Förfaller till betalning inom ett år

312,1

180,8

Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år

Moderbolaget
2017

2016

0,0

0,0

Övriga revisorer

Total ersättning till revisorer

1,0

Framtida minimileaseavgifter
som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

663,6

534,6

Förfaller till betalning senare än
fem år

1 232,8

1 202,8

Summa

2 208,5

1 918,2

302,2

261,4

Under perioden erlagda leasing
avgifter

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i
allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler samt leasing av bilar.
Avtalstiden för hyrda fastigheter/lokaler varierar men ligger
främst mellan 1-10 år medan avtalstiden för fordonsleasing
normalt löper på tre år. Indexklausuler såsom reglering avseende
KPI förekommer.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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6 Personal

Ersättningar och övriga förmåner under året.
Koncernen

mnkr
Medelantal anställda (avtalad tid)
Varav män, %

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

2 831,0

2 719,0

8,3

7,0

57,0

56,0

40,7

23,6

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
Styrelse, VD och vVD
Löner och andra ersättningar

39,1

35,8

1,9

1,8

Sociala kostnader

12,9

16,1

0,6

0,6

Pensionskostnader

15,5

16,7

0,9

0,2

1 364,1

1 278,9

5,9

4,7

Övriga anställda
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

437,7

451,7

1,9

1,5

Pensionskostnader

153,2

152,6

1,6

3,2

Totalt löner och andra ersättningar
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1 403,2

1 314,7

7,8

6,5

Sociala kostnader

450,6

467,8

2,5

2,1

Pensionskostnader

168,7

169,3

2,6

3,4

Ingela Lindh, VD moderbolaget avlönas av Stockholms stad
Jonas Schneider, vice VD moderbolaget
Grundlön år 1 672 (1 601)
Pensionsavsättning 1 392 (243)
KAP-KL pensionsålder från 60 år

mnkr
Balanserade utvecklingskostnader 20–33 %

-22,0

-18,2

Koncernens personal

Summa

22,0

-18,2

I jämförelse med föregående år ökar antalet anställda (medelantalet årsarbetare avtalad tid) i koncernen och uppgår till
2 831 (2 719). Antalet månadsavlönade vid årets slut uppgick
till 2 883 (2 792), varav 56% män och 44% kvinnor.
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 4,1% av ordinarie arbetstid (4,5%). Minskningen förklaras främst av att den längre
sjukfrånvaron (sjukfrånvaro som varat mer än 14 dagar) gått ner.
På sida 38-39 redovisas bl.a. könsfördelningen för personalen
samt ledande befattningar inom koncernen.

Materiella anläggningstillgångar

är en förmånsbestämd bruttopension som gällt anställda
inom kommun och landsting. Pensionsavtalet är för flertalet
anställda ersatt med annat avtal, men är fortfarande giltigt för
vissa chefspersoner. PA-KL innebär att arbetsgivaren utlovar en
bruttopension motsvarande viss nivå av lönen.

Koncernen
Inom koncernen utgår styrelsearvode enligt de principer som
kommunfullmäktige beslutat om. Fast lön utgår till ledande
befattningshavare i koncernen och det förekommer inga bonuseller incitamentsystem.

Moderbolaget
Styrelsens ledamöter är valda av kommunfullmäktige. Av styrelsens
ordinarie ledamöter är 5 kvinnor och 4 män. För suppleanterna
är fördelningen 3 kvinnor och 6 män. Ordförande har arvoderats
med 70 (70) tkr och vice ordförande med 56 (56) tkr.
Verkställande direktören i moderbolaget är samtidigt stads
direktör i Stockholms stad och avlönas helt av staden. Vice VD är
anställd på samma villkor som förvaltningschefer i staden. Dessa
villkor innebär tillsvidareanställning med rätt till KAP-KL efter
tolv års tjänstgöring, dock tidigast från 60 års ålder. Rätt till två
årslöners avgångsvederlag föreligger vid uppsägning från bolagets
sida. För övriga anställda i moderbolaget utgår ingen tilläggslön.
De har rätt till pension enligt PA-KFS.

är en pensionsplan för anställda inom kommuner och landsting som innefattar avgiftsbestämd ålderspension och förmånsbestämd kompletterande ålderspension. PFA ersattes under 2006
av KAP-KL som också är en avgiftsbestämd ålderspension med
kompletterande förmånsbestämda tillägg. Övergångsreglerna
kommer att påverka resultatet i koncernen under ett antal år.
PFA

är ett avgiftsbaserat tjänstepensionsavtal för personer
födda 1986 eller senare.

AKAP-KL

är en ITP-liknande tjänstepensionsplan som gäller
anställda i kommunala bolag. Den innehåller i huvudsak
förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension
och efterlevandepension.

PA-KFS

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
2016

Pensionsplaner i koncernen

Not
9 Resultat från andelar i intresseföretag

Avskrivning av immateriella och materiella
anläggningstillgångar
2017

PA-KL

Ersättningar till ledande befattningshavare
inom koncernen

Not
7

2017

2016

Immateriella anläggningstillgångar

2–20 %

-3 036,1

-2 901,1

Tekniska anläggningar

2–33 %

-244,4

-228,2

Inventarier

2–33 %

-201,1

-136,7

Summa

-3 481,6

-3 266,0

0,0

-0,2

Summa avskrivningar

-3 503,6

-3 284,2

0,0

-0,2

-0,2

2016

2017

2016

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

8,3

Pågående nyanläggning
Inventarier
Reservering för kommande nedskrivningsbehov
Summa nedskrivningar

-77,9
-35,0

-1,2

0,0

-167,9

År 2017
SISAB: Återföring

av tidigare nedskrivningar, 8 mnkr.
inventarier, 1 mnkr.

STOCKHOLM PARKERING: Nedskrivning

484,5

483,7

Mässfastigheter i Stockholm AB

0,1

15,5

Sydvästra Stockholmsregionen
VA-verks AB, SYVAB

0,2

0,2

Summa

0,0

2017

2016

203,0

203,0

484,9

499,4

203,0

203,0

Not
10 Utdelning från dotterföretag

Not
11 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen

0,0

Moderbolaget

mnkr

2017

2016

2017

2016

Räntor

136,7

114,9

113,9

148,2

Summa

136,7

114,9

113,9

148,2

79,5

102,1

74,3

97,0

Varav från Stockholms stad

-55,0
7,1

Moderbolaget

Utdelning koncernbolag Svenska bostäder 8,5 (10,1) mnkr,
Familjebostäder 0,7 ( 0,9 ) mnkr, Stockholmshem 0,8 (10) mnkr
och Stockholm Vatten och Avfall 2,9 (-).

Koncernen Moderbolaget
2017

2016

Utdelning

Nedskrivningar och återföringar av tidigare
års nedskrivningar avseende materiella
anläggningstillgångar

mnkr

2017

I koncernen och moderbolaget ingår
resultat från andelar i intressebolag
enligt nedan:
Stockholm Exergi AB

Byggnader och mark

Not
8

mnkr

Moderbolaget står för merparten av koncernens ränteintäkter.

Not
12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen
mnkr

2017

2016

Räntor

-759,9

-801,9

Övrigt

-0,6

-0,8

Summa

-760,5

-802,7

Varav till Stockholms stad

-759,9

-802,7

Moderbolaget
2017

2016

0,0

0,0

Not
13 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
mnkr

2017

2016

Erhållet koncernbidrag

453,0

369,0

Lämnat koncernbidrag

-543,0

-491,0

-90,0

-122,0

Summa

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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Skatter
Koncernen

mnkr

2017

2016

2017

2016

Koncernen
mnkr

-275,2

-487,2

0,1

-0,3

Ingående anskaffningsvärde

-9,3

19,6

Uppskjuten skatt

-77,5

224,0

Omklassificeringar

Skatt ränteavdrag tidigare år 2014
och 2015

-19,9

-253,8

Skatt ränteavdrag 2017
Total redovisad skatt

-36,3

-69,1

-418,2

-566,5

Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
0,1

-0,3

Aktuell skatt
Redovisat resultat före skatt

2 348,7

1 913,8

214,8

214,0

Skatt enligt gällande skattesats,
22 %

-516,7

-421,0

-47,3

-47,0

Skatteeffekter av kostnader som
inte är avdragsgilla

-126,0

-168,0

-1,7

-0,6

Skatteeffekter av resultatmässiga
koncernjusteringar
Skatteeffekt av intäkter som inte är
skattepliktiga

238,7

Utrangeringar
Utgående avskrivningar
Utgående nettovärde

48,8

47,3

Skatt ränteavdrag 2017

-36,3

-69,1

-418,2

-566,5

-0,1

-0,3

Aktuella skattefordringar
Aktuella skatteskulder

-200,1

9,2

8,9

-0,1

-0,3

Uppskjutna skattefordringar
140,4

279,3

0,3

0,1

UER investeringar 93/94

23,2

25,4

Bostadslånepost

30,0

33,2

Övriga temporära skillnader
Summa uppskjutna skattefordringar

132,9
18,6
338,0

Uppskjuten skatt övervärden

-280,3

-355,1

Obeskattade reserver

-772,5

-567,3

Övriga uppskjutna skatteskulder

-780,2

-825,7

0,0

0,0

Uppskjutna skatteskulder

Omklassificering från uppskjuten
skattefordran
Summa uppskjutna skatteskulder

-144,2

-125,0

-22,0

-18,2

0,0

0,0

2017

2016

-1,0

83,8

Försäljningar

-832,7

-60,8

Utrangeringar

-204,4

-53,9

6 300,7

8 053,8

-144,2
83,3

Utgående anskaffningsvärde

113 911,5 108 517,1

Ingående avskrivningar

-31 576,7

-28 761,0

-3 029,1

-2 897,6

0,0
0,0

0,0

Försäljningar

198,3

29,8

Utrangeringar

143,3

0,0

53,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

1 434,0

-0,9

Utgående avskrivningar

-32 830,1

-31 576,7

Ingående uppskrivningar

379,8

386,3

-7,0

-3,6

Årets avskrivningar på uppskrivet
belopp
Omklassificeringar
Utgående uppskrivningar
Ingående nedskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

23,3

23,3

Utgående anskaffningsvärde

23,3

23,3

Ingående avskrivningar

-21,2

-21,2

Utgående avskrivningar

-21,2

-21,2

Ingående nedskrivningar

-2,1

-2,1

Utgående nedskrivningar

-2,1

-2,1

Årets nedskrivningar
Reversering nedskrivning
0,0

0,0

Försäljningar
Omklassificeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84,6

84,1

0,0

0,0

Utgående nedskrivningar
Utgående nettovärde byggnader

Stockholmshem: Beståndsvärdering gjord av externa oberoende värderingsföretag.
0,0

0,0

Årets anskaffningar
Försäljningar
Omklassificeringar

Micasa Fastigheter: Beståndsvärdering i samråd med externa oberoende
värderingsföretag.
Beståndsvärderingarna hos bostadsbolagen har kalibrerats och samordnats
utifrån valda värderingsprinciper och kontrollerats av externa värderare.
SISAB: En intern avkastningsvärdering baserad på återvinningsvärdet.
Stockholms Hamn: Värderingen gjord av externt oberoende värderings
företag, baserat på marknadsvärde.

0,0

0,0

Sammanställning avseende förvaltningsfastigheter
mnkr
Av värdena för byggnader och mark ovan utgör
följande nettovärden förvaltningsfastigheter:

2017

2016

73 651,5

66 097,7

-2,9
372,8

379,8

-1 428,2

-1 367,0

-0,5

-77,9

0,0

0,0

Intäkter

9 284,5

5 023,2

Driftskostnader

-3 963,3

-3 225,2

Övriga kostnader

-3 793,9

-932,6

-480,4

-262,1

1 046,8

603,3

52,8

52,2

Finansiella kostnader

8,8

Resultat

21,7

5,1

16,7

-1 393,1

-1 428,2

0,0

0,0

Statliga bidrag som ingår i intäkter

80 061,0

75 892,0

0,0

0,0

Räntebidrag som ingår i finansiella intäkter

7 116,7

6 947,5

0,4

116,3

Upplysning avseende statligt stöd:

MARK
Ingående anskaffningsvärde

Svenska Bostäder: Intern värdering av fastighetsbeståndet. I värderings
modell som är utvecklad av Datscha för analys utifrån aktuell fastighetsmarknadsinformation. Extern värderare har gjort en kontroll av representativt urval av internt värderade fastigheter. För Vällingby Centrum har en
extern värdering gjorts.
Familjebostäder: Beståndsvärdering gjord av externa oberoende värderingsföretag.

Förvärvade ackumulerade
avskrivningar

0,2
-166,0

108 517,1 100 399,4
178,6

Årets avskrivningar

0,0

Utgående nettovärde

2016

Verkligt värde är beräknat enligt följande:

Statliga bidrag som reducerat anläggningsvärden

0,0

Räntefria lån

0,0

-151,4
10,3

52,9

Utgående anskaffningsvärde

6 976,0

7 116,7

Ingående uppskrivningar

1 000,0

1 000,0

Utgående uppskrivningar

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ingående nedskrivningar

345,4

Summa uppskjutna skatteskulder

227,5

-26,8

Summa immateriella tillgångar

2017

Moderbolaget

130,8

Omklassificeringar

249,8

GOODWILL

Upplysning om skatter i balansräkningen

Outnyttjade underskottsavdrag

-0,2

-26,8

Utgående nettovärde

-253,8

1,5

-26,8

15,5

-19,9

8,9

-26,8

11,0

Skatt ränteavdrag tidigare år 2014
och 2015

23,8

27,6

Utgående avskrivningar

63,2

13,6

Ingående anskaffningsvärde

27,6

-1,6

mnkr

Årets anskaffningar

Utgående anskaffningsvärde

-10,4

-1,1

202,2

27,6

Aktuell skatt tidigare år

Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av upp
skjuten skatt

227,5

27,6

30,0

Ej skattepliktiga reserveringar

2016

Ingående anskaffningsvärde

-20,2

Skillnad skattemässiga/bokföringsmässiga värden på fastigheter

2017

Koncernen
BYGGNADER

Omklassificeringar

Ingående avskrivningar

Redovisad skattekostnad

2016

HYRESRÄTTER

-0,4
301,3

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utnyttjade, tidigare inte redovisade
underskottsavdrag
Ej inkomstskattepliktig verksamhet
(S:t Erik Livförsäkring AB)

2017

Byggnader och mark

Moderbolaget

BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER
Årets anskaffningar

Justeringar hänförliga till tidigare år

Not
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Immateriella anläggningstillgångar

Moderbolaget

Upplysning om skatter
i resultaträkningen
Aktuell skatt på årets resultat
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-1 832,9

-1 748,1

345,5

338,0

-1 487,5

-1 410,1

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

0,0

0,0

0,0

0,0

7 976,0

8 116,7

0,0

0,0

Taxeringsvärde byggnader

53 340,6

51 222,1

Taxeringsvärde mark

37 079,2

36 780,3

Utgående nedskrivningar
Utgående nettovärde mark

Verkligt värde
0,0

0,0

Redovisat värde

177 261,1 165 520,0
66 970,7

66 097,7

Årets nedskrivningar och återföring av tidigare års nedskrivningar redovisas i not 8.

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab
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Not
17 Maskiner och tekniska anläggningar
Koncernen
mnkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Not
19 Inventarier
Moderbolaget
2017

2016

Not
21 Andelar i koncernföretag
Koncernen

2017

2016

mnkr

9 371,8

9 611,1

0,7

796,2

Årets anskaffningar

Ingående anskaffningsvärde

2017

2016

2 264,9

1 367,3

1,3

1,3

54,1

124,0

Lämnade aktieägartillskott/förvärv av bolag
Utgående anskaffningsvärden

-1,3

-29,4

Försäljningar

-13,8

-11,9

-70,3

-69,8

Utrangeringar

-145,0

-27,8

Omklassificeringar

189,0

-969,3

Omklassificeringar

2 057,0

813,3

41,6

33,0

9 531,5

9 371,8

Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående avskrivningar
Ingående nedskrivningar

0,0

0,0

Ingående avskrivningar

-3 237,6

-3 702,9

-244,3

-228,2

1,2

15,8

Försäljningar
Utrangeringar

51,7

64,9

246,2

612,8

-3 182,8

-3 237,6

-1,0

-1,0

Årets avskrivningar

0,0

0,0

Utrangeringar

1,0

Utgående nedskrivningar

0,0

-1,0

0,0

0,0

6 348,6

6 133,2

0,0

0,0

Utgående nettovärde maskiner
och tekniska anläggningar

Utgående anskaffningsvärde

Koncernen har genom dotterbolaget Stockholm Vatten AB ingått ett finansiellt
leasingavtal av fordon. Leasingavtalen är ej uppsägningsbara och leasingperioden
är fem år. Vid leasingperiodens slut har koncernen möjlighet att förvärva de leasade
tillgångarna enligt de villkor som framkommer i leasingavtalen. Det finns inga
restriktioner i de gällande avtalen, dock kan tillgångarna inte vidareuthyras under
leasingperioden.
Koncernen har genom dotterbolaget S:t Erik Kommunikation AB ingått ett finansiellt leasingavtal om nätverksutrustning. Leasingperioden uppgår till tre respektive
fyra år. Leasingavtalen innehåller inga variabla leasingavgifter utöver ränta. Vid
leasingperiodens slut har koncernen möjlighet att förlänga leasingperioden, avsluta
leasingavtalet eller förvärva de leasade tillgångarna enligt de villkor som fram
kommer i leasingavtalen. Det finns inga restriktioner i de gällande avtalen, dock
kan tillgångarna inte vidareuthyras under leasingperioden. I ovanstående redo
visade värden ingår redovisade värden för dessa tillgångar med 77,6 (39,5) mnkr.

2016

Moderbolaget
2017

2016

Framtida minimileaseavgifter som
ska erläggas avseende icke upp
sägningsbara leasingavtal:
26,6

14,0

Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år

54,0

26,0

Förfaller till betalning senare än
fem år
80,6

40,0

0,0

0,0

En beskrivning av koncernens finansiella leasingavtal finns i not 17.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2017

-136,7

13,5

11,8

-1,0

-0,9
-0,1

22,1
-464,5

Utgående avskrivningar

-2 988,8

-1 255,6

-1,0

-1,0

-5,6

0,0

0,0

Ingående nedskrivningar

0,0

Årets nedskrivningar

-1,2

Utrangeringar

-1,0

Utgående nedskrivningar

5,6

-2,2

0,0

0,0

0,0

1 245,0

1 009,3

0,3

0,3

Koncernen
mnkr

Moderbolaget

2017

2016

Ingående anskaffningsvärde

14 470,2

13 914,6

Årets anskaffningar

2017

2016

10 794,9

8 872,0

-8 569,1

-8 112,6

-167,8

-203,8

16 528,2

14 470,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1 057,7

-1 022,7

0,0

0,0

Försäljning/utrangeringar
Omklassificeringar
Kostnadsförda investeringar

Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar

AB SVENSKA BOSTÄDER
AB Stadsholmen
Fastighets AB Centrumhuset Vällingby
IT-BO i Stockholm AB
Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB
AB STADSHOLMEN

Not
20 Pågående nyanläggningar

Utgående nettovärde

Förfaller till betalning inom ett år

Summa

-688,3

-201,1

Andel %
kapital / röster

1,3

135,9

Utgående avskrivningar

Koncernen
2017

-1 255,6

1,3

Ingående avskrivningar

Not
18 Finansiella leasingavtal
mnkr

2 264,9

-1 681,4

Utgående anskaffningsvärde

STOCKHOLMS STADSHUS AB
SOM LEASETAGARE

4 235,9

-35,0
-1 057,7

-1 057,7

0,0

0,0

15 470,5

13 412,5

0,0

0,0

2017

Moderbolaget

2016

Ingående anskaffningsvärde

18,8

Omklassificeringar

Utgående nettovärde inventarier

mnkr

2016

Försäljningar

Aktiverade leasingavtal

Koncernen

Moderbolaget

2017

Utrangeringar
Aktiverade leasingavtal

85

100 %
91 %
100 %
100 %
100 %

Bokfört värde
Antal andelar

2017

2016

6 572,9

6 572,9

6 572,9

6 572,9

Org
nummer

2017

2016

15 190 000

2087,9

2087,9

556043-6429
556035-1511
556203-5559
556615-7292
556748-4141

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

0,4

0,4

556035-1511

Stockholm

7 500 000

1 398,2

1 398,2

556035-0067
556715-5386
556736-2156
556876-3196

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

9%

Säte:

AB FAMILJEBOSTÄDER
AB Familjebostäder Fastighetsnät
Hemmahamnen Kontor AB
Gyllene Ratten Ny AB

100 %
100 %
100 %
100 %

MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

100 %

150 000

29,9

29,9

556581-7870

Stockholm

AB STOCKHOLMSHEM
Västertorp Energi AB
Bostads AB Hammarbygård
AB Stockholmshem Fastighetsnät
Anser AB

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

17 640 000

1 630,2

1 630,2

556035-9555
556052-2160
556664-4745
556715-5394
556705-9307

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

100 %

1 000

0,1

0,1

556057-8303

Stockholm

SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

100 %

50 000

158,3

158,3

556034-8970

Stockholm

STOCKHOLMS VATTEN OCH AVFALL AB
Stockholm Avfall AB
Stockholm Vatten AB

100 %
100 %
98 %

1 000
1 000
980

122,6

122,6

556969-3111
556969-3087
556210-6855

Stockholm
Stockholm
Stockholm

STOCKHOLMS HAMN AB
Kapellskärs Hamn AB
Nynäshamns Hamn AB

100 %
91 %
100 %

500 000

96,9

96,9

556008-1647
556189-1010
556038-0882

Stockholm
Stockholm
Stockholm

AB STOKAB
S:t Erik Kommunikation AB
S:t Erik Fiber AB

100 %
100 %
100 %

500 000

159,9

159,9

556475-6467
556738-9951
556801-6603

Stockholm
Stockholm
Stockholm

STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB

100 %

40 000

49,8

49,8

556001-7153

Stockholm

STOCKHOLMS STADSTEATER AB

100 %

12 500

1,2

1,2

556026-1553

Stockholm

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB
Arenan 9 Norra Fastigheten AB
Stockholm Entertainment District AB
Södra Byggrätten Globen AB

100 %
100 %
100 %
100 %

180

369,0

369,0

556206-4914
556862-4182
556862-4166
556862-4174

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

100 %

100 000

119,8

119,8

516401-7948

Stockholm

S:T ERIK MARKUTVECKLING AB
Fastighets AB G-mästaren
Fastighets AB Runda Huset
Stockholm Norra Station AB
Fastighets AB Styckmästaren
Fastighets AB Charkuteristen
Fastighets AB Tuben
Fastighets AB Kylrummet
Kylfacket Förvaltning AB
Fastighets AB Palmfelt Center
Langobardia AB
Fastighets AB Gavia
Fastighets AB Godsfinkan
Fastighets AB Grosshandlarvägen

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100

232,1

232,1

556064-5813
556605-2170
556605-2386
556661-9929
556026-2049
556745-4862
556048-0328
556862-8142
556566-6111
556833-4535
556681-4470
556860-2188
556969-5314
556027-2972

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

STOCKHOLM BUSINESS REGION AB
Visit Stockholm AB
Invest Stockholm Business Region AB

100 %
100 %
100 %

21 000

9,1

9,1

556491-6798
556027-5736
556083-1306

Stockholm
Stockholm
Stockholm

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB

100 %

100 000

100,0

100,0

516406-0427

Stockholm

AB GLASBRUKSKVARTERET SWF

100 %

40 000

7,5

7,5

556409-1832

Stockholm

6 572,9

6 572,9

Summa
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noter
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Not
22 Andelar i intressebolag

Not
26 Summa långfristiga skulder
Koncernen

mnkr
Ingående anskaffningsvärde

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

8 234,3

7 803,8

7 528,8

7 528,8
-0,8

-203,0

-203,0

Årets inköp
Utdelning
Återföring av negativ goodwill, då befarad diskrepens mellan förvärvat kassaflöde i förvärvsanalys och marknadsvärde ej realiserats
Övrigt
Årets resultatandel

484,9

Utgående nettovärde

8 516,2

0,8

499,4
8 234,3

Antal andelar

2017

2016

7 528,8

Org
nummer

Säte:

33 %

40

556050-5728

Stockholm

50 %

2 000

556314-3113

Stockholm

50,4 %

100 800

28,0

556094-5627

Stockholm

50 %

1

7 500,8

7 500,8

556040-6034

Stockholm

7 528,8

7 528,8

Stockholm Exergi AB
Summa

AB Familjebostäder

Omklassificering

53,6

-0,6

AB Stockholmshem

0,0

2,1

AB Svenska Bostäder

-19,8

-13,3

57,9

33,0

Koncernen
mnkr
Semesterlöneskuld
Sociala avgifter

Koncernen
mnkr
Ingående anskaffningsvärde

Not
25 Avsättningar

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

0,0

0,0

2 424,1

2 258,6

Inköp

46,8

2,0

Värdeförändring

32,0

163,5

Försäljning/utrangeringar

-0,4

Koncernen
mnkr

2017

2016

Avsättningar för pensioner vid
årets ingång

47,6

Årets avsättningar, netto

-2,5

2 502,5

2 424,1

0,0

0,0

Utgående nettovärde

2 502,5

2 424,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

2016

42,8

7,3

6,6

1,7

-6,5

0,7

119,8

2016
123,5

Moderbolaget
2017
0,8
0,2

0,5

44,1

41,8

761,6

775,8

0,2

Övriga förutbetalda intäkter

1 257,0

1 406,3

Övriga upplupna kostnader

1 845,6

1 030,0

0,7

4,3

Summa upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

4 027,9

3 377,4

1,7

5,0

Avsättningar fö pensioner
vid årets utgång
Pensionsavsättningar
S:t Erik Livförsäkring

Not
28 Erhållna ränteintäkter och erlagda räntekostnader

3,1
45,1

47,6

1 825,9

1 826,9

Övriga avsättningar vid årets ingång

123,6

188,1

Årets övriga avsättningar

115,3

-61,4

Ianspråktaget under året

2,6

Koncernen
0,8

7,3

Koncernen
mnkr

2017

2016

Upplupna ränteintäkter

6,2

6,0

Upplupna hyror

2,5

0,1

Övriga upplupna intäkter

290,4

155,1

Övriga förutbetalda kostnader

150,1

274,2

Summa förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

449,3

435,4

Moderbolaget
2017

2016

Omklassificering
Övriga avsättningar vid årets
utgång

2017

2016

2017

2016

Erhållna ränteintäkter

131,3

114,9

113,9

148,2

Erlagda räntekostnader

755,1

801,9

0,6

2015

0,0

0,0

115,7
10,5
95,0

SISAB

62,7
48,4

Stockholms Hamn

-72,0

Stockholm Vatten och Avfall

126,3

Övriga fastigheter

3,2

Summa förvärv

131,2

294,8

S:t Erik Markutveckling har förvärvat fastighet på Årstafältet.

Not
31 Eventualförpliktelser
Koncernen
mnkr

2017

2016

Borgen och ansvarsförbindelser

80,1

80,0

Summa ansvarsförbindelser

80,1

80,0

Moderbolaget
2017

2016

0,0

0,0

Familjebostäder redovisar uppskjuten lagfartskostnad avseende
koncerninterna fastighetsöverlåtelser om 58,0 mnkr (58,0).
Moderbolaget har utfärdat kapitaltäckningsgaranti till
förmån för: Kulturhuset Stadsteatern, S:t Erik Markutveckling,
Stockholm Globe Arena Fastigheter samt S:t Erik Försäkrings.
Kapitaltäckningsgarantierna är oberoende av belopp och ingår
inte i summa ansvarsförbindelser.

Not
32 Förslag till vinstdisposition

241,5

-3,1
123,6

KONCERNEN
Koncernens egna kapital enligt koncern
balansräkningen uppgår till 59 320 mnkr.

Not
29 Poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
0,0

0,0

0,6

2,4

2017

mnkr

mnkr
Avskrivningar

2,4

Moderbolaget

Moderbolaget

mnkr

Övriga avsättningar

Not
24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016

36,2

2016

Avsättningar för pensioner

Omklassificering

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

Moderbolaget

2017

2017

S:t Erik Markutveckling AB

Not
27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyresintäkter

Not
23 Andra långfristiga värdepappersinnehav

40,1

mnkr

Stockholm Stads Parkerings AB

Av långfristiga skulder förfaller i koncernen 0 (0) mnkr till
betalning senare än 5 år efter balansdagen. Bolagens upplåning
sker enligt Stockholms stads finanspolicy för kommunkoncernen
genom Stockholms stads finansavdelning.

Nynäshamns Mark AB

28,0

18,9

131,8

2016

7 528,8

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks AB, SYVAB
Mässfastigheter i Stockholm AB

40,1

Summa långfristiga skulder

Bokfört värde
Andel %
kapital / röster

Ingående balans

Aktivering av finansiella leasingavtal

2017

Koncernen

2016

Amortering

-3,5

Moderbolaget

2017

Nyupplåning

137,6

Not
30 Förvärv av fastigheter

Koncernen
mnkr

87

Flertalet bolag i koncenen har merparten av sina pensionskulder
försäkrade i S:t Erik Livförsäkring (se redovisningsprinciper).
De pensionsavsättningar som bolagen redovisar avser garanti- och
avtalspensioner. 			
Övriga avsättningar avser i allt väsentligt nedskrivningsbehov
i fastigheter, samt kostnader för färdigställande av Tele2 Arena.

Nedskrivningar
Avsättningar

Moderbolaget

2017

2016

2017

2016

3 503,6

3 284,2

0,0

0,1

-7,1

112,9
-6,3

0,7

111,8

33,9

Resultat från andelar intresseföretag

-484,9

-499,4

Värdeförändring placeringstillgångar

-32,0

-163,5

Återföring av negativ goodwill*

-137,6

Ej kassaflödespåverkande del av
förvärv av fastigheter
Övrigt
Summa poster

15,1

8,6

3 106,5

2 639,1

MODERBOLAGET

2017

Till årsstämmans förfogande står
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

2016

15 521 047 102
7 499 999 000
214 684 293

16 107 339 820
7 499 999 000
213 707 282

Tillsammans
Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras på följande sätt:
Till aktieägaren delas ut per aktie 421,05
I ny räkning överföres

23 235 730 395

23 821 046 102

1 700 000 000
21 535 730 395

22 621 046 102

Tillsammans

23 235 730 395

23 821 046 102

1 200 000 000

0,2
-6,3

1,0

*Se not 22.
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Not
33

noter

Styrelsens underskrifter

Styrelsens underskrifter

Viktiga händelser efter 2017-12-31

Utöver sedvanlig, ordinarie verksamhet har följande viktiga
händelser skett efter balansdagen.
• Koncernstyrelsen har godkänt förslag till nyproduktion av
bostäder samt nybyggnad av grundskola.

Not
34

89

Stockholm 19 mars 2018

Årsstämma

Karin Wanngård
Styrelseordförande

Årsstämma hålls i Stadshuset den 6 april 2018.

Anna König Jerlmyr
Vice ordförande

Åsa Lindhagen

Stefan Hansson

Daniel Helldén

Ann Mari Engel

Gustav Johansson

Berthold Gustavsson

Lotta Edholm

Ingela Lindh
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits
den 19 mars 2018

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I STOCKHOLMS STADSHUS AB
ORG.NR 556415–1727

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Stockholms Stadshus AB för räkenskapsåret 2017.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
58-88 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-57.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehål-
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ler en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta.
Jag har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, 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 och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för
mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Stockholms Stadshus AB för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.
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Granskningsrapport
TILL ÅRSSTÄMMAN I STOCKHOLMS STADSHUS AB
ORG.NR 556415–1727

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för-
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valtningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade
yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Jag, av fullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor,
har granskat Stockholm Stadshus AB:s verksamhet under 2017.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. En sammanfattande redogörelse för den
utförda granskningen har redovisats i en särskild granskningspromemoria som har överlämnats till bolagets styrelse.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda

ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för min bedömning.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har
varit tillräcklig.
Stockholm den 12 februari 2018

Bosse Ringholm
Av kommunfullmäktige i Stockholms stad
utsedd lekmannarevisor

Stockholm den 19 mars 2018

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

årsredovisning 2017 stockholms stadshus ab

94

styrelse och revisorer

styrelse och revisorer

95

Styrelse och revisorer
Styrelsen i Stockholms Stadshus AB
Kommunfullmäktige i Stockholms stad har för bolagen delegerat
det operativa ägarinflytandet över bolagen till styrelsen i Stockholms
Stadshus AB – koncernstyrelsen – som består av en politiskt
sammansatt styrelse, vilken speglar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.
Koncernstyrelsen består av lägst fem och högst nio ledamöter
med lägst tre och högst nio suppleanter, vilka väljs av kommunfullmäktige. Koncernstyrelsen har det överordnande samordnings-

Styrelsesuppleanter
uppdraget för bolagen inom koncernen och ska bl.a. se till
att bolagen följer de politiskt beslutade riktlinjerna och ekonomiska ramarna. Koncernstyrelsen ska även tydliggöra de
strategiska vägvalen för kommunfullmäktige och ge kommunfullmäktige underlag för att göra avvägningar mellan kraven
på ekonomisk avkastning och de krav på samhällsinsatser som
kommunfullmäktige kan ställa på bolagen. Mer information
finns på sidan 40–45.
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Styrelseledamöter ordinarie

KARIN WANNGÅRD

Ordförande (S)

ANNA KÖNIG JERLMYR

Vice ordförande (M)

STEFAN HANSSON (S)

Fackliga företrädare

DANIEL HELLDÉN (MP)

ÅSA LINDHAGEN (MP)

ANN MARI ENGEL (V)

STAFFAN HOLMBORN

Ledamot (Vision)

MATS LAGERMAN

Ledamot (LO)

Saknas på bild:
GUSTAV JOHANSSON (M)

BERTHOLD GUSTAVSSON (M)
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LOTTA EDHOLM (L)

vakant
Suppleant (SACO)

anna-maja hellberg
Ledamot (SACO)

Suppleant (Vision)

Suppleant (LO)

Revisorer

Mikael Sjölander (EY) Auktoriserad revisor,
Fredric Hävrén (EY) Revisorssuppleant auktoriserad revisor,
Bosse Ringholm (S) Lekmannarevisor,
Ulf Bourker Jacobsson (M) Lekmannarevisor suppleant
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Adresser
STOCKHOLMS STADSHUS AB (moderbolaget)
105 35 Stockholm | Stadshuset, plan 3
TELEFON VX 08-508 290 00 E-POST info@stadshusab.se
WWW.stadshusab.se ORG NUMMER 556415-1727

STOCKHOLMS HAMN AB

AB SVENSKA BOSTÄDER

AB STOKAB

Box 95, 162 12 Vällingby | Vällingbyplan 2
TELEFON VX 08-508 370 00 E-POST info@svenskabostader.se
WWW.svenskabostader.se ORG NUMMER 556043-6429

Box 6813, 113 86 Stockholm | Tulegatan 11
TELEFON VX 08-508 30 200 E-POST stokab@stokab.se
WWW.stokab.se ORG NUMMER 556475-6467

Box 27314, 102 54 Stockholm | Magasin 2, Frihamnen
TELEFON VX 08-670 26 00 E-POST info@stockholmshamnar.se
WWW.stockholmshamnar.se ORG NUMMER 556008-1647

AB FAMILJEBOSTÄDER

STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB

Box 92100,120 07 Stockholm | Hammarby Fabriksväg 67
TELEFON VX 08-737 20 00 E-POST kontakt@familjebostader.com
WWW.familjebostader.com ORG NUMMER 556035-0067

Box 4678, 116 91 Stockholm | Palmfeltsvägen 5, Globen
TELEFON VX 08-772 96 00 E-POST kundservice@stockholmparkering.se
WWW.stockholmparkering.se ORG NUMMER 556001-7153

AB STOCKHOLMSHEM

STOCKHOLMS STADSTEATER AB

Box 9003, 102 71 Stockholm | Hornsgatan 128
TELEFON VX 08-508 39 000 E-POST epost@stockholmshem.se
WWW.stockholmshem.se ORG NUMMER 556035-9555

Box 16412, 103 27 Stockholm | Beridarbansgatan 5
TELEFON VX 08-506 20 100 E-POST kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se
WWW.kulturhusetstadsteatern.se ORG NUMMER 556026-1553

BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

Box 8317, 104 20 Stockholm | Fleminggatan 6
TELEFON VX 08-785 88 00 E-POST info@bostad.stockholm.se
WWW.bostad.stockholm.se ORG NUMMER 556057-8303

Box 10026, 121 26 Stockholm-Globen | Arenatorget 1
TELEFON VX 08-508 353 40 E-POST info@sgafastigheter.se
WWW.sgafastigheter.se ORG NUMMER 556206-4914

SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB (SISAB)

STOCKHOLM BUSINESS REGION AB

Box 47311, 100 74 Stockholm | Förmansvägen 11, Årstadal
TELEFON VX 08-508 460 00 E-POST diarie@sisab.se
WWW.sisab.se ORG NUMMER 556034-8970

Box 16282, 103 25 Stockholm | Drottninggatan 33
TELEFON VX 08-508 280 00 E-POST info.sbr@stockholm.se
WWW.stockholmbusinessregion.se ORG NUMMER 556491-6798

MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

Box 1298, 164 29 Kista | Nordkapsgatan 3
TELEFON VX 08-508 360 00 E-POST info@micasa.se
WWW.micasa.se ORG NUMMER 556581-7870

Box 16179, 103 24 Stockholm | Beridarbansgatan 1
TELEFON VX 08-508 29 000 E-POST info@sterikforsakring.se
WWW.sterikforsakring.se ORG NUMMER 516401-7948

S:T ERIK MARKUTVECKLING AB

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB

105 35 Stockholm | Kaplansbacken 10
TELEFON VX 08-508 290 00 E-POST info@sterikmark.se
WWW.sterikmark.se ORG NUMMER 556064-5813

Box 16153, 103 24 Stockholm | Beridarbansgatan 1
TELEFON VX 08-508 29 000 E-POST info@sterikliv.se
WWW.sterikliv.se ORG NUMMER 516406-0427

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL AB

106 36 Stockholm | Bryggerivägen 10
TELEFON VX 08-522 120 00 E-POST stockholmvatten@stockholmvatten.se
WWW.stockholmvattenochavfall.se ORG NUMMER 556969-3111
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