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8 114
studentbostäder hade vi totalt  
31 december 2018.

bostäder frigjordes under året.

1 436

96 %
var frisknärvaron under 2018.

miljoner kronor var  omsättningen 2018.

428

11 592
mekaniska lås har bytts ut.

3

var omflyttningsgraden. Nästan 
 hälften av bostäderna bytte hyresgäst.

45 %

2018 I SIFFROR

2018 fyllde Stockholms 
 studenbostäder 60 år.

60
3 491
hyreskontrakt förmedlades.

tacos bjöd vi våra studenter på i samband med 
vår två veckor långa tacko-turné.

2 242

nya lägenheter började byggas 2018.

302
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D et är med glädje jag blickar tillbaka över 
det gångna året. Ett år då vi på Stock-
holms studenbostäder firade att vi i 
60 år jobbat för att nå vår vision ”Med 
attraktiva hem för studenter skapar vi 
framtid”. Genom åren har vi gett över 

200 000 studenter en möjlighet att komma till Stock-
holm och förverkliga sina studiedrömmar. En viktig 
verksamhet som började 1958 med noll bostäder i bestån-
det, men med en enorm entreprenörsanda och energi av 
några beundransvärda studenter som tyckte att ingen 
skulle behöva avstå från studier på grund av bostadsbrist. 
Idag har vi mer än 8 100 bostäder och ännu fler är på väg.

nybyggnation på väg
2018 var året då ”ketchupeffekten” slog till för oss och det 
verkligen lossnade för vår nyproduktion. Året  startade 
med att 126 studentbostäder färdigställdes i området Strix 
i Solna. Därefter vann detaljplanen för bygget av 170 nya 
bostäder i Björkhagen i södra Stockholm laga kraft. I vår 
målsättning om att ha mer än 10 000 hem för studenter 
är utbyggnaden av 800 nya bostäder vid  Lappkärrsberget 
det största tillskottet. Precis till sommaren fick vi bygg-
lov och kunde upphandla den första etappen om 297 
 bostäder. Redan till hösten var markarbetet igång. Året 
fullbordades med att vi i mellandagarna fick besked att 
Mark- och miljööverdomstolen godkänt  detaljplanen 
som möjliggör ytterligare 424 studentbostäder vid vårt 
område Jerum på Gärdet. Jerum var för övrigt det  första 
egenhändigt utvecklade området vi byggde och det stod 
klart 1961. Det var också där som vi öppnade vårt första 
kontor. Att efter nästan 10 års detaljplaneprocess ä ntligen 
nås av detta besked var den bästa 60-årspresent Stock-

holms studenter och vi kunde få. Vilket år! Det har legat 
stort arbete bakom alla de projekt som nu kommer att 
realiseras. Under året har vi också påbörjat nya detalj-
planer till fler nybyggnadsprojekt.

trygghet och hållbarhet hand i hand
Att vara ”Av, för och med studenter” innebär ett självklart 
ansvar för framtiden. Under 2018 tog vi därför  bestämda 
kliv inom hållbarhet. I början av hösten anställde vi en 
hållbarhets- och kvalitetsstrateg. Vår första solcellsanlägg-
ning installerades på Forums tak och för de nya husen på 
Lappkärrsberget jobbar vi för att nå certifieringen miljö-
byggnad silver. Vi har sedan 1:a januari 2018 enbart grön 
el i eluttagen vilket vi är mycket stolta över. Vi har också 
under året aktivt tagit ställning mot våld i nära relationer, 
genom att införa policyn Huskurage i våra boenden.

Om jag får frågan om vad som kännetecknar oss 
som jobbar på Stockholms studenbostäder svarar jag 
utan tvekan vårt engagemang. Det märks att vi verk-
ligen älskar vårt uppdrag. Mina kollegor och jag har 
många idéer kring hur vi ska kunna förädla våra fastig-
heter och vårt erbjudande till studenterna.  Utmaningen  
ligger i att prioritera bland allt vi vill göra.

Vi har ambitionen att vara studenternas första-
handsval. Då måste vi ligga i! Från och med 2018  jobbar 
vi därför mot ett prioriterat utvecklingsmål, som vi alla 
fokuserar på under året. För 2018 hette målet ”Tryggt 
tillsammans”, med sina tre delmål: snygga och rena en-
tréer, 100 % fungerande belysning, och nolltolerans för 
olovligt boende. En trygg och trivsam  boendemiljö är 
ju grunden för att klara sina studier. Vårt arbete med 
priomålet har varit mycket lyckat och  engagerat oss alla, 
och arbetssättet har blivit något vi jobbar med  naturligt. 

För och tillsammans 
med studenterna

VD HAR ORDET
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Det är ett arbetssätt som jag verkligen  rekommenderar 
andra företag att anamma. 

60 år – värt att fira!
Vi har firat våra 60 år tillsammans med våra studenter 
genom att bjuda på en Tacko-turné. Att få jubilera till-
sammans och sitta ner och äta med studenter från värl-
dens alla hörn i våra olika områden är precis så roligt 
som det låter!

Som Sveriges största studentbostadsaktör är det 
 viktigt för oss att bidra med vår kunskap, att  ordna 
 debatter med olika beslutsfattare och att vara en arena 
för att fortsätta utveckla möjligheterna att skapa  bostäder 
anpassade efter studenternas behov och plånbok. I Alme -
dalen samlade vi både bostadsministern och ministern 
för högre utbildning till en debatt om hur vi kan möjlig-
göra för studenter att faktiskt hitta en prisvärd bo-
stad, både under och efter studierna. För att utveckla 
våra kunskapsstäder är det helt avgörande att dessa två 

 områden samarbetar. Efter valet i september bjöd vi in 
regionala och kommunala beslutsfattare till en mycket  
intressant debatt om Stockholmsregionen. Vi vill fort-
sätta att bidra med vår erfarenhet och vi förväntar oss att 
politiken på alla nivåer tar ansvar för bostadspolitiken 
och genomför viktiga reformer för ett ökat kostnads-
effektivt byggande och en hållbar hyresmarknad.

Slutligen vill jag tacka alla kunder, medarbetare, 
vår styrelse och alla samarbetspartners för ett mycket 
fint år. Nu påbörjas de kommande 60 årens resa. En 
resa som ska bli mycket spännande och förhoppningsvis 
lika framgångsrik som de första 60. Det är vi som gör 
det tillsammans! 

1 februari 2019

Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder
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Finalinflyttning på Nya Strix
Det var febril inflyttningsaktivitet när 
etapp 2 blev klar i stadsdelen  Huvudsta 
i Solna. Totalt har 248 student bostäder 
fått nya glada hyresgäster i student-
bostadsområdet Strix.

Tryggt tillsammans
Som ett led i vår satsning på Tryggt 
tillsammans lanserade vi i maj vår 
visselblåsartjänst, som ger möjlighet 
för såväl våra hyresgäster,   leverantörer 
och oss själva att anonymt lämna 
information om saker som upplevs 
som otryggt kring boendet eller 
andra eventuella missförhållanden 
eller oegentligheter.

FEBRUARI MARS APRIL JUNIMAJJANUARI

Detaljplanen för kvarteret Regnbågen 
i Björkhagen vann laga kraft. Nu på-
börjas arbetet med projektering och 
bygglov för 170 nya studen tbostäder. 
De nya bostäderna bygger vidare på 
befintlig bebyggelse struktur i Björk-
hagen och kommer att ligga längs 
med Simrishamnsvägen och Under-
stensvägen. Bostäderna fördelas på 
tre huskroppar med två lamellhus i 
dalen och ett punkthus på höjden. 
Den planerade byggstarten är 2019.

Boendedialog på Lappkärrsberget
Under våren fick boende på Lapp-
kärrsberget tycka till om sitt område 
– om utemiljön, om förbättrings-
potential och om serviceutbudet i 
området. Resultatet presenterades i 
juni och högst upp på studenternas 
önskelista stod; mer grönska följt av 
fler läsplatser, odlingsmöjligheter 
och plats för lugn och ro. 

Nytt husvärdskontor på Strix
Med tårtkalas invigdes Stockholms 
studentbostäders nya husvärdskontor 
på studentbostadsområdet Strix 
i Solna. Öppningen sker efter att 
 området utökats med 248 student-
bostäder och var en del i satsningen 
på ökad service till hyresgästerna.

170
NYA STUDENTBOSTÄDER
I BJÖRKHAGEN

Nya bostäder
I juni gav vi entreprenören Peab i 
uppdrag att bygga 297 nya student-
bostäder på  Lappkärrsberget. Total-
entreprenaden omfattar nyproduk-
tion av fyra punkthus som byggs i 
10–13 plan. De nya husen uppförs  
på fastigheten Filosofen 2. Projekt-
start skedde i oktober och inflyttning 
sker etappvis under 2020. 

Renoverat husvärdskontor
Den 11 juni invigde vi vårt nyreno-
verade husvärdskontor på Kungs-
hamra. Ett nytt, fräscht kontor 
möter nu våra hyresgäster när  
de besöker oss.

Elcyklar
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete 
ersattes bensindrivna bilar med 
hybridbilar och elcyklar köptes in 
till huvudkontoret, för att minska 
det slentrianmässiga bilåkandet i 
närområdet.

ÅRET I KORTHET
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JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Almedalen
Den 3 juli höll vi ett direktsänt semina-
rium i Almedalen om betalningsvilja 
på nyproducerade studentbostäder. 
Vi släppte samtidigt rapporten som 
seminariet bygger på. 

424

656

NYA STUDENTBOSTÄDER

NYA HYRESGÄSTER

Länge leve studentboendet
I september samlades fjorton före 
detta korridorkamrater för en åter-
träff, men inte vilken återträff som 
helst. För femtio år sedan var de 
nämligen grannar i 21:ans student-
korridor i Kungshamra. Tacko-turné med spanska toner 

Som ett led i vårt 60-årsfirande åkte vi 
ut på en två veckor lång tacko-turné. 
Efter 2 242 serverade tacos och sex 
besökta studentområden körde 
Tacko-bussen in i mål. 

Besök från Sydkorea
I oktober välkomnade vi tillsammans 
med SSCO en stor delegation från 
Sydkorea som ville titta på olika 
boendeformer i Norden. 

Huskurage
Vi tar aktiv ställning mot våld i nära 
relationer och inför Huskurage – en 
policy som uppmanar grannar att 
visa omtanke och omsorg för att 
tillsammans förhindra våld i nära 
relationer. Med kunskap i hur man 
bör agera kan vi öka tryggheten i 
våra boendemiljöer.

60-års fest för medarbetarna 
Den 22 november var det dags för 
oss medarbetare att fira 60-åringen 
med en fest med decenniumtema.

Luciafika
Vi bjöd traditionsenligt våra kunder 
ute på husvärdskontoren på Luci a-
fika. Och studenter i farten bjöds på 
Lussekatt och lite information om vad 
vår svenska Lucia tradition innebär. 

Vi lämnar det analoga!
När den sista låscylindern byttes ut 
avslutades ett av Sveriges största lås-
byten i modern tid. 11 592 mekaniska 
cylindrar har bytts ut mot digitala 
och därmed ökat säkerheten för 
Stockholms studenter.

Vår största in- och utflyttning för 
året skedde den 3 september. Då 
fick vi 656 nya hyresgäster. Som 
vanligt gick alla medarbetare man ur 
huse för att hjälpa till på  områ de na 
med allt från nyckelutlämning 
och städbesiktningar till att vara 
behjälpliga med att svara på frågor 
och vägleda kunder på plats.

Jerum vann laga kraft
Efter en lång process med såväl över-
klaganden, upphävda beslut som nya 
överklaganden vann detaljplanen för 
Väbeln 3 laga kraft. Bostäderna kommer 
byggas genom förtätning på student-
bostadsområdet Jerum på Gärdet. 

Trygghetsvandring i våra områden
Tillsammans tittade vi på otrygga 
platser och vilka förbättringsåtgärder 
som kan göras i våra områden.



Hanna Kader,  
projektledare.
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Efter 446 kvadratmeter solcellsanläggning, elcyklar till huvud
kontoret och hybridbilar istället för fossilbränsledrivna är det 
tydligt att hållbarhetsfrågan har flyttat upp på dagordningen.  
Inte minst genom att vi har anställt en hållbarhetsstrateg.

FRAMÅT MED 
NATURKRAFT

9

HÅLLBARHET
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V
i har jobbat aktivt med hållbarhets frågor i 
flera år. I början låg fokus på  miljömässig 
hållbarhet, med tydliga åtgärder som 
bättre avfallshantering och minskad en-
e r gi användning. Men hållbarhetsfrågan 
är bred och vi behöver jobba över hela 

spektrat. I september 2018 började Ronja Krische som 
hållbarhets- och kvalitetsstrateg. Att skapa en separat 
tjänst med fokus på hållbarhetsfrågan skickar tydliga sig-
naler om hur viktigt området är för hela organisationen. 

– Vi har en hållbarhetspolicy att ta avstamp i, där vi 
även inkluderar social hållbarhet, berättar Ronja Krische. 
Det gör vi bland annat genom vårt arbete med Hus kurage. 
Vi genomför också trygghetsvandringar i våra områden, 
och arbetet med att se över all belysning är  viktigt ur 
både trygghets- och miljöperspektiv.

solceller ger värme och energi 
Ett av de större projekten under 2018 har varit de sol-
paneler som driftsattes i december. På fem hustak runt 
fastigheten Forum på Körsbärsvägen vid Roslags tull 
täcker de 446 kvadratmeter. 

Hanna Kader, projektledare, kom in i projektet i 
början av året när upphandlingen av leverantör var i 
slut skedet. I juni påbörjades projektering och en solig 
höstdag i september lyftes materialet på plats.

– Vi fick spärra av delar av Körsbärsvägen när kran-
bilen skulle få upp alla 270 paneler, säger Hanna. Vi var 
noga med att informera studenterna i området både 
innan och under monteringen, om tidsplaner och even-
tuella störningar. Vi fick strömavbrott en halv dag, men  
i övrigt har monteringen inte stört nämnvärt.

Att det blev just Forum som fick solpanelerna hand-
lar om hur husen ser ut och är placerade.

– Vi ville ha så hög effekt som möjligt och husen 
runt Forum hade bra förutsättningar sett till höjd, 
taklutning och att de inte står i skugga, säger Hanna. 
Själva solpanelerna är så kallade polykristallina solcells-
moduler. Det är en av de vanligaste typerna, består av 
flera mindre kiselkristaller och har en blåskimrande 
mosaik liknande yta.

Den 6 december rullade Stockholms Studentbo-
städ   er:s första egenproducerade solel igång. Års  produk-

tionen beräknas till  cirka 66 000 kWh.
I receptionen på huvudkontoret finns en display där 

man kan följa energiproduktionen och se siffror över 
 dagens produktion.

– Projektet har varit roligt, lärorikt och ett viktigt 
steg i vårt hållbarhetsarbete, säger Hanna. Det är fak-
tiskt ganska stort att det här är vår allra första egna 
 solenergianläggning. Det ska bli spännande att se hur 
kommande år faller ut, och jag hoppas att det snart blir 
dags för nästa område.

grön el och bekväm framfart 
Två andra konkreta insatser har varit att köpa in elcyklar 
till huvudkontoret, och att ersätta bensindrivna bilar 
med hybridbilar. Med elcyklarna vill vi minska det 
slentrianmässiga bilåkandet, och erbjuda medarbetarna 
ett bra alternativ. Initiativet uppmuntrar samtidigt till 
rörelse, och går hand i hand med vårt friskvårdsarbete. 
Totalt har två elcyklar köpts in. 

– Till huvudkontoret finns också en hybridbil som 
alla medarbetare kan boka och vi har en elbil som vår 
elektriker använder, berättar Ronja. Ytterligare bilar finns 
utplacerade i olika förvaltningsområden,  beroende på 
deras behov. På Lappkärrsberget och Kungshamra finns 
sedan tidigare eldrivna små ”golfbilar” som underlättar 
för husvärdarnas transporter.

framtiden 
Att jobba med hållbarhet är att sträva mot ett ständigt 
rörligt mål. Vi ska aldrig luta oss tillbaka och vara  nöjda, 
utan vill hela tiden komma ytterligare en bit framåt. 

– Nästa steg blir att koppla vårt hållbarhetsarbete 
till Agenda 2030 och de globala målen, säger Ronja. Det 
är mål som skapar igenkänning och är desamma oav-
sett organisation eller land. Mycket av vårt arbete ligger 
redan inom dessa mål. Det märks att även studenterna 
visar intresse för hållbarhetsfrågor. Vi får spontana 
frågor från dem, kanske främst kring avfallshantering 
som berör dem direkt. I vår NKI-undersökning (Nöjd-
KundIndex) tycker över 70 % att det är viktigt att vi har 
ett aktivt hållbarhetsarbete. Jag tycker det visar att det 
finns en vilja och ett engagemang, och det ger mig  energi 
att ta vårt hållbarhetsarbete vidare! •
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Ronja Krische, hållbarhets- 
och kvalitetsstrateg.

”�Vi�ska�aldrig�luta�oss�tillbaka�och�vara�nöjda�
utan�vi�vill�hela�tiden�komma�ytterligare�en�
bit�framåt.”



LAPPIS  
FÅR NYA�
BOSTÄDER�

Jan Pechan,  
projektledare.

Kära gamla Lappkärrsberget har väntat länge på att få tillökning 
i form av upp till 800 nya studentbostäder. Och äntligen kunde 
 planerna sättas i verket rent fysiskt. Bygglovet för de första 297 
gick  igenom i somras, och i november påbörjades markarbetet.

12
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NYPRODUKTION

L
appkärrsberget, kallat Lappis, alldeles norr om 
Roslags tull är Stockholms största studentbostads-
campus. Det byggdes i slutet av 60-talet och för-
utom tillkomsten av det runda  huset Fysikern år 
2000 har inget permanent byggts  sedan dess. Men 
studenterna i Stockholm blir allt fler, och redan 

2010 påbörjades planeringen för att kunna bygga ut området 
med upp till 800 nya studentbostäder. 

– Efterfrågan på studentbostäder är stor och vi behövde 
hitta effektiva, hållbara och samtidigt ekonomisk möjliga sätt 
att bygga nytt, berättar Jan Pechan, projektledare för det som 
ska bli nya Campus Lappis. Att förtäta områden där vi redan har 
fastigheter är hållbart både tids- och resursmässigt.

Nybyggnationen är tillsammans med Strix i Solna det 
största på länge inom hela Stockholms studenbostäder, och en 
viktig del i en långsiktig utvecklingsplan.

– Nu har vi verkligen startat, säger Jan. Vi har upphandlat 
entreprenaden, fått igång hela processen, satt igång att projek-
tera och till och med börjat med schaktarbeten. Det känns bra!

Av de 800 planerade bostäderna består den första etappen 
av 297 studentbostäder i fyra punkthus.

– Punkthusen blir mellan 10 och 13 våningar höga, berättar 
Jan. De byggs i en ganska brant sluttning, vilket gör att alla 
husen ligger i souterräng. Hur många våningar det ser ut att 
vara beror helt enkelt på vilken sida av huset du tittar på!
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– Alla som jobbar inom bygg- och bostadsbranschen vet att led-
tiderna för ett byggprojekt är långa. En utomstående  kanske 
tycker att vi ropar ”nu är vi äntligen igång” varje år, men det är 
stora och komplicerade processer som tar tid. 

Arbetet påbörjades redan 2010, detaljplanen godkändes 
2016, och bygglovet skickades in vid årsskifte 2017/2018.

– Hela våren var bygglovsprocessen igång, berättar Jan. 
Det är ingen mekanisk process utan ett arbete med många 
detaljer, synpunkter och tolkningsmöjligheter. 

När bygglovet blev godkänt kunde vi i juni ge  entreprenören 
Peab uppdraget och detaljprojektering påbörjades. 

– I november/december grävdes och schaktades det för 
grundläggning, berättar Jan. Vi ser fram emot vår officiella 
projektinvigning i mars 2019!

60-talsblinkning
Området är byggt på 60-talet och består främst av  karaktäristiska 
röda tegelhus. 

– Arkitekturen på de nya husen är viktig, säger Jan. De ska 
hänga ihop med den befintliga byggnationen, men också till-
föra något till området, kännas igen men samtidigt vara  något 
nytt. Som årsringar för området. På Lappkärrsberget blir sam-
hörigheten markant genom materialvalet. De nya husen blir 
också i tegel, men i andra  nyanser. Det finns punkthus i områ-
det, så formen, sorten och materialet finns där redan.

plats för trygghet och gemenskap
De gemensamma utrymmena i de nya husen får en mer framträ-
dande roll. Borta är tanken på att placera tvättstugan längst ner 
i en mörk källare utan fönster. Här blir det istället tvättstugor i 
markplan, med stora fönster som ger ljus och skapar trygghet. 
Det ligger stora värden i det, både praktiska och  sociala. Tvätt-
stugan får aldrig uppfattas som en undanskymd otrygg plats.

flera arkitektförslag 
Ett sätt att säkra hög kvalitet, en fin gestaltning och effektiva hus 
är att jobba med parallella uppdrag. Att  jobba så är även en del 
av Stockholms studenbostäders policy. Fyra  arkitektkontor fick 
i uppdrag att rita varsitt förslag på området, efter en uppställd 
kravlista.

– Vi valde att jobba vidare med idéer från två av förslagen, 
och de två arkitektkontoren fick uppdraget tillsammans, be-
rättar Jan. 

”���De�ska�hänga�ihop�
med�den�befintliga�
byggnationen�men�
också�tillföra�något�
nytt�till�området.”
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Det nya husen blir också i tegel, men i 
andra nyanser än befintliga byggnader.
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Boenden på Lappkärrsberget fick 
möjlighet att tycka till om närmiljön.



När all den planerade utbyggnaden av 
Lappkärrsberget är klar kommer området 
ha över 3 000 studenter. Vilka  fantastiska 
 möjligheter vi har att skapa ett riktigt  
levande Campus Lappkärrsberget!

Men det är inte bara de som ska bo i de 
nybyggda husen som ska trivas. Minst lika 
viktiga är alla de studenter som redan bor 
i området. Det är ju de som bor och lever i 
området, som kan sin närmiljö, och som vet 
vad de saknar.

Strax före sommaren fick därför de 
boende på Lappkärrsberget möjlighet att 
tycka till om sitt område. Om utemiljön, om 
förbättringspotential och om serviceutbudet 
i området. Enkäten gjordes på webben med 
ett kartverktyg, där en plats markerades och 
studenterna kunde ange vilka förbättrings-
åtgärder de helst skulle se för platsen. 212 
markeringar gjordes i området.

fler läsplatser, mera grönska
Allra mest eftersökte studenterna mer 
grönska, odlingsmöjligheter och fler platser 
för lugn och ro. Överlag kunde vi se att fler 
platser för att umgås och vara tillsammans 
på är viktigt. Både inomhus och utomhus. 
Förslag om gemensamhetslokaler för att 
stärka sammanhållningen fanns också. 

Bland önskningar om ett utökat service-
utbud fanns förslag på kafé, restaurang, 
bageri, foodtruck och pub. Något nytt och 
oväntat förslag var en utomhusscen.

 Svaren i undersökningen stämmer 
väl överens med den ambition Stockholms 
studenbostäder har om att utveckla hela 
området till ett mer levande Campus. Enkät-
svaren kommer fungera som underlag till det 
förslag som vi ska ta fram tillsammans med 
landskapsarkitekter. Vi hoppas kunna infria 
många studenters drömmar.

de tre mest önskade åtgärderna:
1. Mer blommor och planteringar (32 %).
2. Läsplatser utomhus (31 %).
3. Odlingsmöjligheter (27 %).

Plats för grönt

utbyggnaden av lappkärrsberget
Totalt planeras Campus Lappis att utökas med 800 nya student-
bostäder. Nybyggnationen består av sex nya byggnader: fyra 
 punkt hus, ett lamellhus och ett u-hus som byggs i tre etapper. 
 Lamellhuset kommer också att inrymma en förskola. Till detta 
 kommer en fjärde etapp med tillbyggnader.

fas 1:
• De första husen blir fyra punkthus, med 10–13 våningar.
• Husen får tillsammans 297 studentlägenheter.
•  De nya husen uppförs på fastigheten Filosofen 2  

med adress Lektorsstigen 19–23.
• Projektstart skedde i november 2018.
• Inflyttning sker etappvis under 2020.

Genom att jobba med parallella uppdrag får vi fler nya vinklar 
på hur vi kan göra. Syftet är att kunna få förslag som är distinkt 
olika men som ändå löser uppgiften. 

på väg mot silver
Hållbarhet är naturligtvis mycket viktigt i all nybyggnation. 
För de nya husen på Lappkärrsberget jobbar vi för att få en 
miljöbyggnadscertifiering av huset, enligt miljöcertifierings-
systemet ”Miljöbyggnad”. Ambitionen är att vi ska kunna cer-
tifiera all nybyggnation på silver-nivå. 

– Den här certifieringen är mycket bra, och  ställer i vissa fall 
högre krav än vad byggnormen kräver, till exempel kring elför-
brukning, materialval etc, säger Jan. Arbetet med certifieringen 
påbörjades tidigt under projekteringsfasen och stäms av konti-
nuerligt. Själva certifieringen får vi inte förrän alla hyresgäster 
är inflyttade och klara, och man kan se att all planerad  prestanda 
verkligen fungerar.

att bygga och leva samtidigt
– Den största utmaningen rent konkret är att vi ska  bygga hus 
där det redan bor människor. De måste vi ta stor hänsyn till, 
och försöka störa så lite som möjligt. 

– Vi tar också hänsyn till platsens geografiska läge,  berättar 
Jan. Lappkärrsberget ligger i nationalstadsparken. Vi är noga i 
planeringen för att kunna bygga på ett smidigt sätt men samti-
digt påverka omgivningen så lite som möjligt. •
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1958 bildade ett gäng drivna studenter Stockholms Student
bostäder  efter övertygelsen ”Ingen ska behöva avstå från studier 
på grund av bostadsbrist”. Allt sedan dess har studenterna 
präglat vår  verksamhet, och möjliggjort att vi i år kunde fira  
60 år. Som tack arrangerade vi en tackturné – med tacos!

TACK STUDENTER� 
–�60�ÅR�ÄR�ER�
FÖRTJÄNST!

STOCKHOLMS STUDENBOSTÄDER 60 ÅR
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Anette Ekström, 
kommunikations- och marknadschef.
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I
flera generationer har studenter bidragit till att 
utveckla Stockholms studentliv, vilket i sin tur  
drivit vår verksamhet framåt. Det  studentgäng som 
1958 tog ansvar för sina och  studiekamraternas 
boende och bildade Stockholms studentbostäder 
kunde väl knappast tro att det 60 år senare  skulle 

vara Sveriges största studentbostadsbolag med över 
8 000 studentbostäder.

2018 fyllde Stockholms studentbostäder 60 år. Det 
ville vi fira ordentligt, och naturligtvis tillsammans med 
dem som gör vår verksamhet möjlig: studenterna!

tack med tacos
För att nå så många av våra studenter som möjligt 
 ordnade vi en tack-turné där vi bjöd på tacos i alla våra 
sex områden. Helt enkelt en Tacko-turné! Under två 
septemberveckor rullade food trucks in, tält och stolar 
slogs upp, och alla studenter bjöds på mumsiga veganska 
tacos till spanska toner.

– Att vi kan fira 60 år är ju tack vare studenterna, 
 säger Anette Ekström, marknads- och kommunikations-
chef på Stockholms studenbostäder. Tacko-turnén är en 
liten men viktig gest som tack för att vi får vara med i en 
så viktig del av studenternas liv – för många är student-
bostaden det första egna boendet.

Tacko-turnén var välkomnad och blev mycket  lyckad. 
Många studenter kom och firade tillsammans med oss i 
såväl sol som snålblåst. Totalt 2 242 tacos serverades!

Turnén gjorde nedslag i sex av våra studentom råden, 
med premiärstopp i vårt största område  Lappkärrsberget. 
För att bjuda in studenter till firandet a rbetade vi med 
kampanjen i sociala media.

– Turnén fick bra genomslag i sociala medier, där 
vi fick en räckvidd på över 27 000 personer, säger  Anette. 
Premiären på Lappkärrsberget filmades, och över 5 800 
personer tittade på filmen så långt som 10 sekunder. 
Det är ett bra genomslag för oss med tanke på att vi har 
en ung och otålig generation som kunder.

60 år i korthet
Det har hänt mycket under de här sextio åren. Vår allra 
första fastighet, Jerum på Gärdet, stod färdig 1961 med 
445 bostäder. Här öppnade vi också vårt första kontor. 

Under 60-talet tog studentbostadsbyggandet rejäl fart, 
och områdena Strix i Solna, och Hugin och Munin på 
Gärdet blev klara. Även Fyrtalet, Kungshamra och Forum 
byggdes och förvärvades, och 1963 uppgick beståndet till 
1 284 bostäder.

1969 färdigställdes vårt största studentbostadsom-
råde Lappkärrsberget. Högkonjunkturen gav  studenterna 
bättre ekonomi och ljusare arbetsmarknad. Antalet 
vuxen studerande ökade och många studenter började 
bilda familj under sin studietid.

I mitten av 70-talet var efterfrågan på familjelägen-
heter och lägenheter med matlagningsmöjligheter stor. 
Förändringar på den allmänna bostadsmarknaden  gjorde 
att omsättningen på hyresgäster ökade, och vi såg över 
vårt fastighetsbestånd och minskade antalet inhyrda bo-
städer.

I början av 80-talet medförde de stigande oljepris-
erna och ökade nyproduktionskostnader nödvändiga 
hyreshöjningar. I takt med att kostnader och hyror 
ökade, försämrades studenternas betalningsförmåga, 
vilket gav en minskad efterfrågan som höll i sig under 
större delen av 80-talet. 

På 90-talet började efterfrågan stiga igen. Fler studie-
platser vid skolorna och ett ökat antal utländska studen-
ter gav helt enkelt fler studenter. Lokaler byggs om till 
bostäder och vi börjar titta på att förtäta på vår egen mark.

Efter millennieskiftet ökade antalet  studentbostäder 
genom förvärv, tillbyggande och inhyrningar. För första 
gången på länge minskade  köerna till en studentbostad, 
från 18 till 12 månader för ett korridorsrum.

solna först ut för nyproduktion
Under 2016 började det äntligen lossna för vår nyproduk-
tion, när vi fick klartecken att bygga 248 nya student-
bostäder i Strix i Solna. Under 2018 färdigställdes den 
 sista etappen, och 126 nybyggda studentbostäder fick nya 
glada hyresgäster. 

– Nu ser vi fram emot att kunna välkomna ännu fler 
studenter när vi bygger ut Lappkärrsberget med ytter li-
gare 800 nya bostäder, säger Anette. Efter generationer av 
drivna studenter är vi störst i Sverige på studentbostäder. 
Tack alla studenter som väljer att bo hos oss. Det är för 
er vi arbetar! •



Att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sitt hem, sin lägenhet och 
sitt område, är en av de viktigaste uppgifterna som hyresvärd. 2018 
arbetade vi intensivt med ett uttalat gemensamt utvecklingsmål: 
”Tryggt tillsammans”. 

MED TRYGGHET��
SOM FOKUS
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E
n av våra absolut viktigaste uppgifter som hyres-
värd är att erbjuda ett tryggt boende,  säger för-
valtningschef Mathias Lantz med emfas. Gläd-
jande nog är det också där vi får bra siffror i 
hyresgästundersökningar. Det förtroendet vill 
vi behålla, och jobba ännu hårdare för. Hemmet 

ska vara den tryggaste platsen som finns. 
Trygghetstänket går igenom hela organisationen och under 

2018 arbetade vi mot det strategiska utvecklingsmålet ”Tryggt 
tillsammans”. För att nå det definierades tre så kallade häv-
stångsmål: Nolltolerans mot olovligt boende, Snygga och rena 
entréer och 100 % fungerande belysning. 

olovligt boende
Nolltolerans mot olovligt boende betyder att vi inte tillåter ut-
hyrning i andra hand utan vårt godkännande. 

– Att inte känna sina grannar, och att ständigt möta nya 
personer i korridor och trapphus kan skapa otrygghet,  säger 
Mathias. Vi får in hundratals tips varje år kring otillåten andra-
handsuthyrning. På webben har vi skapat en slags vissel blåsar-
tjänst, där studenterna anonymt kan berätta om de miss tänker 
att det förekommer oegentligheter. 

– 104 bostäder kunde friställas genom detta, berättar  Mathias. 
Den siffran visar att behovet finns för att försöka  komma  tillrätta 
med det här, och att vi har bra rutiner och verktyg. 

TRYGGT TILLSAMMANS
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Vi arbetar också med att upplysa de som vill göra rätt för sig, 
som vill hyra ut i andra hand, om hur de kan få hjälp. Men vi 
är stenhårda mot de som försöker sätta det i system och sko 
sig på detta.

belysning
100% fungerande belysning är framförallt viktigt ur ett trygg-
hetsperspektiv. Men genom att vi bytt ut alla lampor till 
led-lampor finns även energieffektivisering med i arbetet. 

– Tillsammans med husvärdar och studenter har vi gått 
igenom våra områden och fastigheter, och tittat på vad det är 
som skapar trygghet, säger Mathias. Belysningen spelar stor 
roll. Det får inte finnas några mörka otrygga zoner, och hyres-
gästerna ska känna sig trygga med att vi åtgärdar snabbt när 
det kommer in en felanmälan. Vi har ordnat trygghetsvand-
ringar på våra största områden, och bjudit in hyresgästerna. 

snygga och rena entréer
Snygga och rena entréer är viktigt för känslan i hela området. 

– Oavsettt om du är hyresgäst eller besökare ska det  upplevas 
rent och snyggt, och som hyresgäst ska du kunna vara stolt över 
ditt boende, säger Mathias. Vi har inventerat alla entréer och 
tagit fram ett program med färg, utformning och känsla för att 
ge en välkomnande entré. Ett par fastigheter är redan målade 
och vi fortsätter med fler under nästa år. Du ska vara stolt över 
att ta hem vänner till din bostad.

att nå målen
Rent praktiskt har arbetet med ett priomål och tre hävstångsmål 
löpt parallellt med det ordinarie arbetet. 

– Trygghetsarbetet går igenom hela organisationen, säger 
Mathias. Alla enheter har möten varje vecka för att fortsätta 
engagera och inte tappa fart, och ingår nu i vårt dagliga arbete. 
Vi har en gemensam plattform och tillsammans har vi kunnat 
göra skillnad på riktigt ute hos våra hyresgäster. 

– Just tillsammans är nyckelordet, säger Mathias. Tillsam-
mans internt, och tillsammans med våra hyresgäster. Student-
erna själva är ju en så viktig del i att skapa boendemiljön. Vi 
som hyresvärd måste vara lyhörda, så att studenterna känner 
att de kan ha en bra dialog med oss. Det ska bli spännande 
att se i nästa kundundersökning om vårt arbete har gett något 
 resultat. Jag tror det. Men vi slutar ju inte att jobba med trygg-
het bara för att året är slut, säger Mathias. •

huskurage
En fristående men otroligt viktig del i det över-
gripande trygghetsarbetet heter Huskurage. 

– Tyvärr finns våld i nära relationer och 
det sker ofta i hemmet. Det vore naivt att tro 
att det inte sker i våra bostäder, säger Mathias. 

Huskurage använder devisen ”Tillsam-
mans kan vi rädda liv” och det är precis vad 
deras policy handlar om. I korthet är det tre 
enkla steg: Knacka på, Hämta hjälp, Ring 
polisen. Enkel information om hur man som 
granne kan agera om man misstänker att 
någon far illa.

– Det handlar om civilkurage, säger 
 Mathias. Vi är stolta över att ha antagit 
 policyn, men det är bara det första steget.  
Det räcker ju inte med att sätta upp ett anslag 
med information i trapphuset. Nu måste 
vi fortsätta, se hur vi som hyresvärd och 
 organisation kan agera mer proaktivt.

– Personligen tycker jag att det här är vår 
viktigaste uppgift, att vi kan erbjuda trygga 
hem, säger Mathias. Som student finns det 
så mycket annan osäkerhet utifrån, press på 
studieresultat, psykisk hälsa, social samvaro. 
När man flyttar in hos oss ska man veta att 
åtminstone ens boende är en trygg hamn.
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”�Vi�slutar�inte�jobba�
med�trygghet�bara�
för�att�året�är�slut.”

Mathias Lantz, 
förvaltningschef.



Fjorton föredetta 
skolkamrater ses igen efter 
femtio år – de konstaterar 
att de mesta är sig likt. 

26



27

MINNEN FRÅN 
KORRIDOREN
I slutet av 60talet delade de fjorton vännerna  studentkorridor.  
När de sågs igen i september 2018 har femtio år  passerat,  
men minnena av ungdomsåren var glasklara. Vi fick följa  
med* när  korridorskamraterna vandrade längs minnenas 
allé i  Kungshamra studentområde. 

TILLBAKABLICK
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B
ordet är dukat och stämningen är på topp 
i Stockholms studenbostäder:s samlings-
lokal i Kungs  hamra. Fjorton före detta 
korridorkam rater har samlats för en 
återträff, men inte vilken återträff som 
helst. Det har gått femtio år sedan de 

alla var grannar i 21:ans s tudentkorridor!
De omfamnar varandra, pussas på kinden och 

skrattar. Några presenterar sig tveksamt för varandra 
för att sedan låta hälsningen övergå till en varm kram.

– Nämen, det är ju du, jag kände inte igen dig!
Ett helt yrkesliv har passerat sedan de träffades 

 senast. Av de unga, hungriga studenterna kom det att 
bli bland annat en apotekare, en operasångerska, en 
pensionsförvaltare, en språkkonsult, en kurator och 
flera journalister och lärare. Nu är de alla pensionärer 
men minns studentåren i Kungshamra med glädje.

– Tänk så det blir, man har inte setts på femtio år 
men plötsligt väller minnena fram, konstaterar Björn 
Franzon, en av initiativtagarna till återträffen.

album med bleknade fotografier
På bordet i lokalen ligger fotoalbum från tiden i Kungs-
hamra. Ett album är uppslaget och från bleknade foto-
grafier tittar långhåriga, unga män i utsvängda byxor 
och kvinnor med tuperade frisyrer och kortkorta klän-
ningar, upp. Det är tydligt att det var en salig blandning 
av människor som huserade i 21:ans korridor. Den nya 
studiemedelsreformen från 1964 hade gjort det möjligt 
för alla som ville att söka studiemedel och för första 
gången blandades barn från arbetarfamiljer med barn 
till akademiker.

– Vi hade väldigt olika bakgrund, men det vi hade 
gemensamt var att vi alla var väldigt studiemotiverade, 
berättar Eva Redvall.

Plötsligt avbryter Björn Franzon sorlet med en hark-
ling. Han tar bort det förstorade fotot av sig själv som ung, 
som han hållit framför ansiktet för att tydliggöra vem av 
de unga studenterna han en gång var, och tar till orda:

– Jag förstår att ni hör lite sämre nu än när vi sågs 
sist, det är därför jag talar med den här röststyrkan, 
 säger han skämtsamt innan han påbörjar ett upprop 
för att se att alla kommit – och att alla känner igen var-

andra förstås. En efter en räcker de tidigare student-
erna ordningsamt upp sina händer för att sedan bli 
serverad en välkomstdrink.

Det uppsluppna minglet fortsätter en bra stund. 
Det finns uppenbarligen massor att prata om, men när 
glasen är tömda traskar gänget tillsammans från sam-
lingslokalen för att äntligen få återse gamla 21:an.

invigt av kungen
När de flesta i sällskapet flyttade in hade Kungshamra-
området bara några få år på nacken och allt var nytt och 
fräscht. Det hade invigts 1966 av självaste kung Gustav 
VI Adolf och fått namnet efter att han donerat en del av 
den kungliga marken för att motverka bristen på stu-
dentboenden.

– Bostadsbristen var hemsk på den här tiden. Innan 
jag fick rummet i Kungshamra sov jag i baksätet på en 
BMC 1100, säger Dan Magnusson och skrattar åt minnet.

Trots att många år gått sedan dess är mycket sig 
likt. De passerar flera av de grå betonghusen med 
färgglada fönsterkarmar. Även den välbekanta statyn 
 Dykande måsen av Picasso som stått på samma plats 
sedan 1969, och pulkabacken, där de brukade åka natte-
tid,  efter några öl och på grannbarnens lånade pulkor.

kärt återseende
Det går inte att undgå när de gamla  korridorkompisarna 
slutligen skönjer siffrorna 21 på fasaden framför sig. 
Förtjusta utrop skvallrar om att det är ett kärt  återseende. 
Ingen, utom Karin Borg, som fortfarande bor kvar i 
närheten, har varit här sedan det begav sig.

– Men så smutsiga mina fönster är! utbrister  Majka 
Elczewska skämtsamt och pekar upp mot ett mörkt rum 
på första våningen dit hon flyttat som  nyinvandrad från 
Polen 1968.

– Jag minns att jag knappt vågade prata med någon 
till en början, men när jag väl presenterat mig fick jag 
massor av vänner, säger hon.

Sedan trettio år tillbaka bor hon i New York, men 
återträffen ville hon för allt i världen inte missa, så 
när den lyckligtvis sammanföll med en redan  inbokad 
 Europa resa, utökade hon den genast med även ett 
Sverige besök för att få återse sina gamla vänner.
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Inne i korridoren väcks mängder av minnen till liv hos dem alla.
– Titta Eva, här är ditt rum! Där brukade du sitta på  sängen 

och spela gitarr, säger Ninni Stålne och pekar ut den första 
 dörren på vänster sida åt Eva Redvall.

– Jag minns, du spelade ”It isn’t nice” av Malvina Rey-
nolds, inte sant? fyller Erik Gate i innan han skyndar fram till 
Stockholms studentbostäders husvärd Lasse Edwall som just 
är i färd att låsa upp ett av rummen som en vänlig student gett 
honom tillåtelse att visa upp. Ingen vill missa chansen. Hur 
kommer det att se ut?

De dryga femton kvadratmetrarna visar sig vara sig lika. 
Till och med möblerna från 60-talet står kvar.

– Precis så här såg det ut och när jag flyttade in ingick till 
och med städning i de dryga 267 kronor som hyran var på, 
berättar Gun-Britt Borg och följer sedan de andra mot husets 
hjärta, köket, som trots att det snart är middagstid står helt 
tomt. Annat var det då. På 60-talet hade ingen tv på rummet 
och några datorer fanns inte. Köket blev den naturliga sam-
lingspunkten för alla och där umgicks man dygnet runt, över 
både måltider, studier och festligheter.

stor tolerans
– Vi delade morgontidning och stekte blodpudding ihop. Dis-
kussionerna var många och åsikterna gick vitt isär, men tole-
ransen för varandra stor, berättar Gun-Britt vidare.

Vid kylskåpet har en diskussion om möblemanget tagit 
vid. Någon saknar de gamla hemtrevliga furumöblerna som er-
satts med golvfasta bord och bänkar och någon annan  undrar 
skämtsamt varför de tagit ner FNL-affischerna? Men snart tar 
de låsförsedda skåpen över hela intresset.

– Lås? Det hade inte vi på vår tid. Det skulle aldrig hända 
att man tog något av sina korridorkompisar, konstaterar Björn 
Franzon och Torbjörn Wikland fyller i:

– Man lånade på sin höjd, men lämnade alltid tillbaka!
När rundvisningen är klar går sällskapet tillbaka till sam-

lingslokalen där det blivit dags för middagen att avnjutas och 
massor av fler minnen pratas igenom. Det är en speciell  känsla 
att vara tillbaka där allt började och känslor av glädje, sorg och 
nostalgi blandas vilt.

– Jag hoppas verkligen att de som pluggar här idag kan 
hitta samma gemenskap som vi hade, konstaterar Gun-Britt 
Borg innan Björn Franzon föreslår en skål:

– För vårt gamla Kungshamra, skål! •

”�Vi�delade�
�morgontidning�
och�stekte�blod-
pudding�ihop.”

*  Reportaget gjordes september 2018 av Helene Bjurberg, och har tidigare publicerats på Stock-
holms studenbostäder.se.
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Mycket är sig likt konstateras när 
de grå betonghusen med färgglada 

fönsterkarmar passeras. 



NYTT LÅSSYSTEM

Hej då krånglande nycklar! I november byttes den allra sista 
 låscylindern ut och hela Stockholms studenbostäders fastighets
bestånd har övergått till det elektromekaniska låssystemet Iloq. 
Totalt har 11 592 lå s cylindrar bytts ut – ett av Sveriges största 
 låsbyten i modern tid.

NU LÄMNAR VI�
DET�ANALOGA
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Erik Fochsen,  
projektledare för låsbytet.
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E
n egen nyckel till sitt eget hem är naturligtvis en 
självklarhet. Men traditionella mekaniska nycklar 
har haft vissa mindre smickrande egenskaper; det 
är både omständligt och kostsamt om de tappas 
bort. Nu är det slut med allt sådant krångel! 

Under året färdigställdes bytet till det elektro-
mekaniska låssystemet Iloq. Låsen i alla dörrar som har någon 
form av låscylinder har bytts ut: lägenhetsdörrar, dörrar till 
källarförråd, köksskåp, elskåp, cykelrum medflera. 

högre säkerhet med digitalt
Iloq innebär nycklar och låscylindrar som kodas digitalt. Varje 
låscylinder har en egen specifik behörighet, och nycklarna pro-
grammeras efter behov. Nycklarna blir helt unika, trots att de 
ser exakt likadana ut.

– En hyresgäst behöver till exempel ha behörighet till sin 
 lägenhetsdörr, till ett cykelrum eller barnvagnsrum, och sop rum, 
berättar Erik Fochsen, projektledare för låsbytet. Om en  nyckel 
tappas bort behöver vi inte längre åka ut och mekaniskt byta ut 
låscylindern i dörrarna, utan bara programmera en ny nyckel 
som spärrar den tappade nyckeln så fort den används i låset.

En annan fördel är hantering av nycklar i större fastig-
hetsprojekt. 

– Det kan ju hända att nycklar försvinner även då, säger 
Erik. Om till exempel en mekanisk huvudnyckel skulle för-
svinna i det gamla låssystemet skulle det innebära en enorm 
kostnad i låsutbyte. Nu kan vi istället lägga upp temporära be-
hörigheter för projektet och entreprenören. När arbetet är slut 
avprogrammerar vi behörigheterna från cylindrarna, och be-
håller säkerheten i systemet, även om nycklar skulle försvinna. 

smidigare in- och utflyttning
Najda Enge är förvaltningsadministratör, och jobbar med det 
administrativa systemet där tomma Iloq-nycklar programmeras 
centralt. Inför de två stora inflyttningshelgerna i mars och sep-
tember är det extra mycket att göra.

– Vi har närmare 4 000 omflyttningar varje år, och under de 
här perioderna blir fördelarna med det nya systemet extra 
 tydliga, säger Nadja. Avflyttande studenter ska ha lämnat sina 
lägenheter klockan 12, och de nya hyresgästerna ska få tillgång 
klockan 14. Det är hektiska timmar! Om någon glömt att lämna 
in sin nyckel blir det extremt stressigt för husvärden som snabbt 
måste ut till lägenheten och byta låscylindrar, ofta flera stycken. 

”�Med�det�nya�
�låssystemet��
kan�nycklarna��
programmeras��
flera�veckor�
i�förväg”
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– Med det nya systemet kan nycklarna programmeras ett 
par veckor innan, så att allt är förberett och klart. 

billigare att vara glömsk
– Vi vill ju inte säga att det har blivit billigare att vara 
glömsk, säger Nadja. Men för den som ändå råkar 
tappa bort sin nyckel så blir ersättningskostnaden vä-
sentligt lägre. Säg att du bor i studentrum i korridor, 
och har nyckel till ditt rum, din postbox och till ditt 
låsbara köksskåp. Tidigare behövde vi byta ut tre–fyra 
lås cylindrar för varje nyckel, vilket innebar en ganska 
stor kostnad för studenten. Och en hel del krångel för 
oss, som skulle ringa låssmed och åka ut och byta tre 
fysiska lås. Med iLoq behöver vi aldrig mer byta ut lås-
cylindern. Vi behöver bara programmera en ny nyckel.

högre säkerhet med elektronik
Systemet bygger på elektromekanik och är inte bero-
ende av sladd eller batteri. Längst ut på nyckeln sitter 
en mässingsspole, som när den stoppas i låset alstrar 
en elektrisk ström varpå en kontakt med chipet i själva 

låscylindern uppstår. Nycklarna fungerar alltså även i 
händelse av strömavbrott. 

Själva nyckelprogrammeringen görs i dator, och 
en bärbar dosa ställer om chipet i cylindern. I princip 
kommer varje husvärd att ha en egen dosa, och kunna 
ändra eller ge nya behörigheter.

– För studenterna är den största fördelen att det 
blir säkrare, säger Erik. För Stockholms  studenbostäder 
som organisation innebär det en effektivisering av 
arbets  kraft, hållbarhet och ekonomi. Systemet innebär 
att ett helt fastighetsbestånd kan skötas med samma 
dosa. Det förenklar oerhört. Nästan alla är redan i full 
gång och har fått utbildning kring systemet. Nu ligger 
utmaningen i att hitta nya arbetsrutiner så att vi får full 
nytta av systemet.

införande i flera steg
Över elva tusen låscylindrar har bytts ut, vilket är ett av 
de största låsbytena i Sverige i modern tid. I  november 
byttes den allra sista låskolven ut. Hej 11 592 nya cylin-
drar och 15 512 sprillans nya nycklar! •

Nadja Enge, förvaltnings- 
administratör.
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Hållbarhet
Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i vår vision om att vi med 
attraktiva hem för studenter skapar framtid. Genom hållbarhets-
arbetet arbetar vi för såväl dagens som morgondagens kunder 
samtidigt som vi skapar förutsättningar för fler studenter att få 
tillgång till ett attraktivt och hållbart boende i Stockholm. 

Styrning mot en hållbar verksamhet
Vi agerar i en värld med begränsade resurser där vi alla 
behöver vara med och bidra. Stockholms studentbostäder 
arbetar aktivt med att ha en ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar verksamhet. Något som är viktigt för oss, 
våra kunder, våra leverantörer och våra framtida medar-
betare. Hållbarhetsfrågan återfinns i hela verksamheten, 
från nyproduktion till förvaltning, från styrelsen till den 
enskilda medarbetaren. 

hållbarhetsstrategin
I början av 2017 beslutades om en  hållbarhetsstrategi 
för att än mer integrera hållbarhet i verksamheten.  Genom 
arbetet med strategin identifierades fyra områden som 
är affärskritiska: 
• Affärsmässighet.
• Attraktivt boende.
• Hållbar fastighetsförvaltning och nyproduktion.
• Engagerade medarbetare.

I dessa områden inkluderas frågor som rör miljö, soci ala 
förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption. 

Vi har även identifierat fem nyckelfaktorer för att 
kunna bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete:
• Tydligt syfte. 
• Grundläggande riktlinjer för god affärsetik.
• Affärsdrivande nyckeltal och mål.
• Tydlig ansvarsfördelning.
• Faktabaserad kommunikation.

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

37

HÅLLBARHET



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

 Befintliga •  En hållbar kärnverksamhet 
 medarbetare   –  Hållbara fastigheter och  

goda kundrelationer
   
   • En attraktiv arbetsplats
    – Gemensamma värderingar
    – Hälsa och säkerhet
    – Kompetensutveckling
    – Jämställdhet och mångfald

 Potentiella  • Kompetensutveckling
 framtida • Gemensamma värderingar
 medarbetare • Jämställdhet
   • Miljöansvar
   • Socialt engagemang
   • Etiskt ställningstagande

 Beslutsfattare • Klimatsmarta bostäder
   •  Prisvärt boende för  

prioriterade grupper
   • Långsiktig förvaltning
   • Långsiktig miljöprofil
   • Lagefterlevnad

Våra intressenter vill att ett attraktivt boende med särskilt 
 fokus på energi och klimat och en trygg boendemiljö priori-
teras. De vill se att vi bedriver en hållbar fastighetsförvaltning 
och nyproduktion, med ansvar för människa och miljö. Stock-
holms studentbostäder ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för 
våra nuvarande och framtida medarbetare med gemensamma 
värderingar och utvecklingsmöjligheter. 

väsentliga risker
•  Minskad konkurrenskraft och försämrad kundnöjdhet på 

grund av att förväntningar och krav inom  hållbarhetsområdet 
missas, vilket kan leda till:

 – Uteblivna markanvisningar.
 – Svårigheter i att behålla och rekrytera medarbetare.
 – Försvagat varumärke.
•  Rättsliga konsekvenser på grund av oförmåga att följa gäll ande 

lagstiftning.
•  Fysiska och psykiska skador på individnivå på grund av oför-

måga att upprätthålla ett tryggt och säkert boende för kunder 
och en trygg och säker arbetsplats för medarbetare.

policyer för effektiv styrning
Utöver hållbarhetsstrategin finns även en hållbarhetspolicy 
samt ett antal andra policyer som är relevanta för området. 
Stockholms studentbostäders styrelse fattar årligen beslut om 
dessa policyer.

Hållbarhetsstrategin och beslutade policyer styr det  dagliga 
arbetet och ger oss verktyg för att möta våra intressenters för-
väntningar och krav, liksom våra största utmaningar inom 
hållbarhetsområdet. De bidrar till att vi kan ta tillvara våra 
möjligheter samtidigt som vi kan hantera våra risker. 

förstärkt hållbarhetsarbete
Under året rekryterades en hållbarhets- och kvalitetsstrateg 
som rapporterar direkt till vd. Strategen ansvarar för genom-
förande och uppdatering av hållbarhetsstrategin. Under 2019 
kommer ett större krafttag tas kring hållbarhetsarbetet, som 
har sin utgångspunkt i Agenda 2030.
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Affärsmässighet 
Affärsmässighet löper som en röd tråd genom verksamheten, 
så även i hållbarhetsarbetet. Samtidigt betraktar vi  satsningarna 
som görs inom hållbarhetsområdet som ett sätt att ytterligare 
stärka vår position som en framgångsrik student bostadsaktör, 
såväl nu som för framtiden. 

fokus på affärsetik och it-säkerhet
Vi har infört en visselblåsartjänst för våra kunder och medar-
betare. I tjänsten går det att anonymt anmäla  oegentligheter 
som upptäcks. En grupp bestående av ekonomichefen, HR- 
chefen och förvaltningschefen tar hand om ärendena efter-
hand som de kommer in. Under 2018 kom det in totalt 95 ären-
den, där de flesta handlade om olovligt boende. Under året togs 
beslut om en ny finanspolicy och vi fick ett nytt finanssystem. 
För att öka säkerheten för våra kunder och minska våra kost-
nader har ett digitalt nyckelsystem installerats; Iloq. Tack vare 
att nycklarna programmeras räcker det att programmera en 
ny nyckel om den gamla tappas bort, istället för att tvingas 
byta hela låset. 

från hållbarhetspolicyn
Vi ska bedriva en lönsam verksamhet med kunden i fokus och 
med en strävan att uppnå en hållbar vinst. Gällande lagstift-
ning är minimikrav, vår ambition sträcker sig längre än så. 
Vår värdegrund och uppförandekod styr vårt agerande. Vid 
upphandlingar ska vi ställa såväl miljömässiga som etiska och 
sociala krav på våra leverantörer. Vi tar avstånd från all form 
av korruption. 

Andra policyer inom området:
• Inköps- och upphandlingspolicy.
• IT-policy.
• Policy mot mutor. 
• Uppförandekod.

 nycketal    utfall 2018

 Lönsamhet
  – resultatmål i % av omsättningen 12,9 %
 Affärsetik
  – polisanmälda incidenter 0
  – antal visselblåsarärenden 95
 IT-säkerhet
  – polisanmälda incidenter1  0

1Inkluderar externa och interna intrång och sabotage.
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Attraktivt boende
Vår viktigaste uppgift är att erbjuda våra kunder – studenterna 
– ett attraktivt boende. För många av de som flyttar in i någon 
av våra drygt 8 000 bostäder är det första gången som de flyttar 
till ett eget boende. Att våra kunder ska känna trygghet i såväl 
den fysiska som i den sociala miljön är därför högt prioriterat 
för oss. 

ökad campuskänsla
Under 2018 fortsatte arbetet med att öka campuskänslan och 
tryggheten vid Lappkärrsberget. En boendedialog genomför-
des för att ta reda på hur studenterna vill ha utemiljön och ser-
viceutbudet i området. Syftet var att få studenternas syn på vad 
som kan förbättras och vad som saknas, nu när området ska 
byggas ut. Under hösten gjordes också trygghetsvandringar i 
området. Målsättningen är att Lappkärrsberget inom några år 
ska vara ett aktivt campus där gemenskap och möten mellan 
studenter ännu mer står i fokus. I slutet av året startades ett 
projekt för att se hur vi ska utveckla korridorsboendet och öka 
den sociala gemenskapen. 

tryggt tillsammans
Under året fokuserades extra på att öka tryggheten för våra 
kunder. Bland annat har vi gått igenom all belysning i våra 
fastigheter, jobbat extra för att hitta olovliga andrahandsut-
hyrningar, satt nya namnlappar på postboxar och målat om 
fyra entréer enligt vårt nya färgkoncept. Dessutom infördes 
Huskurage i våra fastigheter för att förebygga och förhindra 
våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg för att agera 
om något händer. 

från hållbarhetspolicyn
Vår huvudaffär är att erbjuda våra kunder ett attraktivt  boende 
som präglas av trygghet och som erbjuder en attraktiv inom-
hus- och utomhusmiljö. Kunderna ska kunna lita på att vi 
genom ständiga förbättringar arbetar för ökad kvalitet och 
trygghet och för minskad miljöpåverkan. 

Andra policyer inom området:
• Uppförandekod.

 nyckeltal  utfall 2018

 Nöjd Studbo 
  – NPS  35
  – NII  75
  – NKI  66
  – Trygghet  81
  – Miljömedvetenhet  3,6
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Hållbar förvaltning och nyproduktion
Vår största miljöpåverkan kommer från nyproduktion och för-
valtning av fastigheterna. Vi har valt att fokusera på att minska 
miljöpåverkan och att arbeta för en hållbar resursanvändning, 
där energi, klimat och avfall är prioriterade frågor för oss. 

solceller och grön el
Under 2018 installerades solceller på ett av taken i området 
Forum. Solcellerna ska leverera 66 000 kWh/år, vilket mot-
svarar hushållselen för 66* bostäder. Målsättningen är att vi 
ska installera solceller på fler tak framöver. I början av året 
gick vi över helt till grön el till alla våra fastigheter. Klimat-
påverkan har därmed minskat med 78 % jämfört med 2017. På 
huvudkontoret har en intern transportpool skapats för resor 
i tjänsten. I poolen finns två elcyklar och en hybridbil som är 
bokningsbara för alla i företaget. Ute i områdena finns ytter-
ligare hybridbilar som husvärdarna använder för transport 
mellan fastigheterna.

miljöbyggnad silver
Under året startade nybyggnadsprojektet på Lappkärrsberget 
där vi bygger mot Miljöbyggnad Silver. Även nyproduktionen 
i Björkhagen ska byggas mot Miljöbyggnad Silver. Miljöbygg-
nad är en svensk certifiering som tar hänsyn till energianvänd-
ning, innemiljö och materialval, och som ger oss möjlighet att 
 minska miljöpåverkan i såväl produktionen som förvaltningen 
av fastigheterna. 

från hållbarhetspolicyn
Våra kunder ska uppfatta oss som en ansvarsfull och nytän-
kande fastighetsägare. Genom att förvalta och utveckla  hållbara 
bostäder skapar vi ett boende som är anpassat utifrån våra 
kunders behov och marknadens efterfrågan. I upphandlingar 
är målsättningen att bland annat minska miljöpåverkan och 
arbeta för en hållbar resursanvändning. 

Andra policyer inom området:
• Inköps- och upphandlingspolicy.
• Uppförandekod.

* Beräkningen baseras på att användningen av hushållsel i våra studentbostäder 
uppgår till 1000 kWh per år och bostad. 

 nyckeltal utfall 2018
 
 Klimat och energi1

  – energianvändning, fjärrvärme2 35637 MWh
    107,6 kWh/kvm
  – energianvändning, el 18350 MWh
   55,4 kWh/kvm
  – klimatpåverkan3  1830 ton CO2e

 Avfall
  –  mängd avfall per bostad,  

genomsnitt4 237 kg
  –  andel bostäder med statistik  

från samtliga fraktioner 46 %
  – avfallshantering, NKI5 3,3

 Nya studentbostäder
  – påbörjad byggnation 302
  –  antal färdigställda lägenheter 130 

• varav Miljöbyggnad Silver 0

 Lagefterlevnad (miljö)
  – polisanmälda incidenter 0

1  Information om energianvändning och klimatpåverkan 
på fastighetsnivå finns på sidan 78-79 i årsredovisningen. 
Atemp används för beräkning av kWh/kvm. 

2  Energianvändningen för fjärrvärmen 2018 är 
 normal årskorrigerad. 

3  Vid beräkning av klimatpåverkan används verkliga 
värden, både för fjärrvärme och el. Emissions     - 
faktor erna för fjärrvärme är hämtade från respektive 
fjärrvärmeleverantör (Stockholm Exergi, Norrenergi 
och Södertörns fjärrvärme) och motsvarar utsläppen  
från energiomvandlingen/förbränningen samt produk-
tion och transport av bränslet. Emissionsfaktorn för 
 elanvändning har hämtats från Energi Sverige.

4  Genomsnittet är beräknat utifrån fastigheter med 
uppmätta vikter för respektive fraktion. Fastigheter 
utan uppmätta vikter utesluts ur beräkningen. 

5  Medelvärdet av påståendet ”Den sop- och käll -
sortering som hör till bostaden fungerar bra”. 
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Engagerade medarbetare
Det är genom våra medarbetares kompetens och engagemang 
som vi har möjlighet att nå visionen. Att arbeta aktivt med 
frågor inom hälsa och säkerhet, kompetensutveckling och 
mångfald ser vi som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete lik-
som i vår strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare. 

ökad trygghet och säkerhet
Under året har vi valt att fokusera extra på insatser för att öka 
tryggheten och säkerheten för medarbetare och kunder i och 
med arbetet med Tryggt tillsammans. Krisledningsgruppen 
har genomfört en krisövning. Vi har gjort flera insatser för att 
säkra vår hantering av personuppgifter enligt nya dataskydds-
förordningen, GDPR.

attraktiv arbetsgivare
Fyra husvärdar har genomgått en handledarkurs för att kunna 
ge praktikanter bästa möjliga förutsättningar och vi har under 
året tagit emot två stycken. Ett samarbete med Fastighetsbran-
schens utbildningsnämnd för att locka högstadie- och gym-
nasieelever att välja utbildningar inom fastighetsbranschen 
samt marknadsföra branschen i stort har inletts. Vi har  börjat 
bygga upp en karriärssida och ett rekryteringsverktyg. Vi har 
fortsatt utveckla vårt interna hälso- och friskvårdsarbete, bland 
annat har vi utbildat sex stycken hälsoinspiratörer.

från hållbarhetspolicyn
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande som 
framtida medarbetare och erbjuda en utvecklande, trygg och 
jämställd arbetsplats där medarbetares kunskap och engage-
mang tas tillvara. 

Andra policyer inom området:
• Alkohol- och drogpolicy.
• Arbetsmiljö- och hälsopolicy.
• Chefspolicy.
• Kompetensutvecklingspolicy.
• Lönepolicy.
• Medarbetarpolicy.
• Policy för lika rättigheter och möjligheter. 
• Uppförandekod.

 nyckeltal utfall 2018
 
 Motiverade medarbetare
  – MMI*  68
  – ledarskap*  4,4

 Personalomsättning
  – personalomsättning  14 % 

 Hälsa och säkerhet
  – frisknärvaro 96 %
  – antal olyckor 2
  – antal tillbud 5

 Kompetens
   –  antal utbildningstimmar
  per anställd 33

 Mångfald
  – andel män/kvinnor, totalt 51 %, 49 % 
  – andel män/kvinnor, ledningen 50 %, 50 % 
  – andel män/kvinnor, styrelsen  60 %, 40 %

  – genomsnittsålder, totalt 45 år
  – genomsnittsålder, ledningen  48 år
  – genomsnittsålder, styrelsen  37 år

  – antal praktikplatser 2

  – antal diskrimineringsfall 0

* MMI (Motiverad medarbetarindex) och ledarskap  
mäts vartannat år.



43



44

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

94

535

543

312 MEDICINAREN, HUDDINGE

STRIX

FRÖSUNDA

PAX

Antalet bostäder

•  Vårt fastighetsbestånd består av både kulturhistoriska 
byggnader och modern nyproduktion. 

•  Ungefär hälften av beståndet utgörs av studentrum, 
resterande är studentettor och lägenheter.

•  Fastigheterna är uppdelade i tre förvaltnings-
områden: Norr, Syd/Väst och City.

•  Den totala bostadsytan uppgår till  231 022 kvm.
•  I fastighetsbeståndet ingår även en del lokaler, som 

uppgår till 12 726 kvm.

19 % student lägenheter

48 % studentrum33 % studentettor MARIEBERG65

fastighetsbestånd
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En kundnära  
organisation
Vår organisation är kundnära och uppbyggd för att möta vårt  
uppdrag om att vara en fastighetsägare som erbjuder kåranslutna 
studenter i Stockholm ett trivsamt och prisvärt boende. Med vår 
nya vision ”Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid”  
har vi en tydlig riktning, mot såväl våra långsiktiga  mål som  
i det dagliga arbetet. 
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staben fungerar som en stödfunktion till  
organisationen med ansvar för ekonomi och IT, HR, 
kommunikation samt projekt- och affärs utveckling.

projekt- & teknikavdelningen 
består av projektledare som driver underhålls- 
och nybyggnadsprojekt. Här finns även teknisk 
service, som ansvarar för att den tekniska 
driften fungerar i fastigheterna.

förvaltningsavdelningen är organiserad i tre geografiska förvaltningsområden med 
husvärdskontor. Varje område ansvarar för den dagliga drift- och skötseln inklusive felanmälan. 
Kund- och förvaltningsservice ansvarar för all praktisk service- och administration som rör student-
ernas boende inklusive uthyrning. De har den dagliga kommunikationen med våra hyresgäster 
när det t.ex. gäller kontraktsfrågor, köhantering, boprövning- och klagomålshantering.

styrelse

vd

ekonomi & it kommunikation 
& marknad

projekt & 
teknikförvaltning

kund- &
förvaltnings-

service
förvaltning 

norr
förvaltning 

syd/väst
förvaltning 

city projekt teknisk
service

presidiet

• hr
• lednings-

koordinator
• hållbarhet  

& kvalitet
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Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Stockholms 
studentbostäder, organisationsnummer 802003-2887, avger 
 följande förvaltningsberättelse för 2018 års verksamhet.

Förvaltnings 
berättelse
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Ingrid Gyllfors
Vd

höjdpunkt 2018: 2018 var året då 
vi firade 60-år som företag, vilket 
självklart känns fantastiskt. Att få fira 
det med våra studenter, medarbetare 
och sprida vår kunskap för fulla hus 
i Almedalen och  frukostseminarie 
i Stockholmsrummet var väldigt 
roligt. Att vår nyproduktion nu 
verkligen tagit fart ligger mig också 
varmt om hjärtat. Vi har nu 1 400 
detaljplanelagda studentbostäder, 
vilket känns fantastiskt. 

Mathias Lantz
Förvaltningschef

höjdpunkt 2018: Att vi tillsammans 
med våra hyresgäster arbetade med 
ett prioriterat utvecklingsmål - Tryggt 
tillsammans. Kraften i att jobba til  l  - 
 sammans med trygghet har  verkligen 
gett resultat. Jag är oerhört stolt över 
arbetet där vi, för att nämna några 
insatser, tillsammans i år har frigjort 
över 1 400 studentbostäder, infört 
en helt ny visselblåsartjänst samt 
infört Huskurage – en policy för att 
tillsammans förhindra våld i nära 
relationer. 

Anette Ekström
Kommunikations- & marknadschef

höjdpunkt 2018: När vi firade 60-
års jubileum tillsammans med våra 
studenter med en uppskattad Tacko-
turné. Vi tackade våra studenter som 
möjliggjort vår verksamhet genom 
att en Food-Truck åkte runt i våra 
studentbostadsområden och bjöd 
på tacos till festliga spanska toner. 
En annan höjdpunkt var återträffen 
för föredetta korridorskamrater som 
träffades och firade att det var femtio 
år sedan de var grannar i 21:ans 
studentkorridor på Kungshamra!

LEDNING
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Jan Karlsson
Ekonomichef med IT-ansvar

höjdpunkt 2018: När jag tittar 
tillbaka på 2018 var höjdpunkten för 
mig den översyn och genomgång  
vi utförde av finansverksamheten. 
Resultatet av arbetet blev bland 
 annat tydligare arbetsroller, reviderad 
finanspolicy samt införande av nytt 
finanssystem.

Monica Ekman
HR-ansvarig

höjdpunkt 2018: Att genom vårt 
nya priomålsarbete få möjlighet att 
arbeta tillsammans med våra hus   - 
värdar ute i våra fastigheter och få en 
djupare förståelse för vår verksamhet.

Mattias Carrass
Projekt- & teknikchef

höjdpunkt 2018: 2018 var på många 
sätt ett händelserikt år, inte minst 
när det gäller våra bostadsprojekt. 
Som ett led i att utveckla Campus 
Lappkärrsberget påbörjade vi byg-
gandet av 297 nya studentbostäder 
med PEAB som entreprenör. Även 
vårt nya studentbostadsprojekt i 
Björkhagen med ca 170 student-
bostäder gick in i ett nytt skede när 
detaljplanen vann laga kraft och vi 
kunde starta bygglovsprojekteringen.
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styrelse
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av SSCO:s 
(Stockholms Studentkårers Centralorganisation) student-
råd eller vid fyllnadsval mellan studentråden av SSCO:s 
styrelse för olika mandatperioder om ett eller två år. Sty-
relsens sammansättning förändras därför delvis varje 
halvår. En ledamot väljs på förslag av SSF (Stockholms 
Studenthyresgästers Förening) och en ledamot på förslag 
av SSSB:s personalorganisationer. Nedanstående sam-
manställning avser styrelsen per 2019-02-06. Styrelsen 
har sammanträtt sex gånger under året 2018.

styrelsens sammansättning vid 
årsredovisningens avgivande
Ordinarie
Leif Garph  ordförande
Andreas Moilanen  förste vice ordförande
Eric Tällberg  vice ordförande
Göran Cumlin  vice ordförande
Ebba Ringborg
Büsra Kocatürk
Philippe Goldmann
Johan Blixt
Emelie Eduard1

Jonny Flodin2

 
Suppleanter
Angela Refuerzo Larsson, 
Sebastian Kappelin

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

Styrelsens sammansättning under 2018
Ordinarie
Leif Garph  ordförande
Johan Blixt3  förste vice ordförande
Andreas Moilanen4 förste vice ordförande
Büsra Kocatürk   vice ordförande
Göran Cumlin  vice ordförande

1 På förslag av personalorganisationerna
2 På förslag av Stockholms Studenthyresgästers Förening
3 Förste vice ordförande t om 2018-06-30 därefter ordinarie ledamot
4 Förste vice ordförande fr om 2018-07-01

Eric Tällberg
Ebba Ringborg
Marika Jonsson
Veronica Sällemark5

Emelie Eduard
Jonny Flodin

Suppleanter
Ola Palmgren, 
Philippe Goldmann

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

presidiet
Presidiet bestående av, styrelsens ordförande och tre 
vice  ordförande sammankallas för beredning av frågor 
och underlag  inför styrelsemöten. Presidiet kan besluta 
i ärenden som delegerats från Stockholms studenbo-
städer:s styrelse.

utskott
Utskottsmöten hålls i samband med presidiemöten.

revisorer
Stiftelsen revideras av tre revisorer. SSCO utser två ordi-
narie revisorer och två suppleanter, varav en revisor ska vara 
auktoriserad. Stockholms stad utser en ordinarie revisor.

Ordinarie
Magnus Thorling (auktoriserad revisor, PWC)
Jens Andersson6

Torkel Kjellman7

Suppleanter
Helena Ehrenborg (auktoriserad revisor, PWC)
Sabine Pettersson8

verkställande direktör
Ingrid Gyllfors

5 T om 2018-06-30
6 Utsedd av SSCO
7 Utsedd av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden
8 Utsedd av SSCO

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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STYRELSE

Jonny Flodin
Ledamot,  
Branschmandat SSF

Johan Blixt
Ledamot

Leif Garph
Ordförande

Göran Cumlin
Vice ordförande

Büsra Kocatürk
Ledamot

Sebastian Kappelin
Suppleant

Ebba Ringborg
Ledamot

Andreas Moilanen
Förste vice ordförande

Emelie Eduard
Ledamot,  
Unionen

Philippe Goldmann
Ledamot

Angela Refuerzo Larsson
Suppleant

Eric Tällberg
Vice ordförande
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ledningsgrupp
Ingrid Gyllfors  Vd
Mathias Lantz Förvaltningschef
Mattias Carrass Projekt- och teknikchef
Anette Ekström Kommunikationschef
Monica Ekman HR-ansvarig
Jan Karlsson Ekonomichef med IT-ansvar

stiftelsens ändamål
Ändamålsparagrafen i Stockholms studenbostäder:s
 stadgar lyder:

”Stiftelsen har till ändamål att uppföra, förvärva, äga 
och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva 
medlemmar till Stockholms Studentkårers Centralorga-
nisation, SSCO, anslutna kårer och andra enskilda eller 
grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut 
kan komma att bli berättigade att bebo dessa bostäder.”

”Stiftelsen har även att på andra sätt lösa bostads-
problem för dem som enligt ovan äger rätt att bebo stif-
telsens bostäder samt verka för en kulturell och kamrat-
lig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd.”

Stockholms studenbostäder uppfyller sitt ändamål 
genom att tillhandahålla bostäder för studenter som är 
medlemmar i en SSCO-ansluten elev- eller studentkår. 
Stockholms studenbostäder hyr ut drygt 8 100  bostäder 
varav drygt 8 000 tillhör det egna beståndet och 89 bo-
städer är inhyrda. Vi är även aktiva i  organisationerna 
SBF (Studentbostadsföretagen), Fastighetsägarna Stock-
holm och Stockholms Handelskammare för att verka 
för att lösa studenternas bostadsproblem, såväl i regio-
nen som nationellt. Stiftelsen är aktiv i debatten kring 
studentbostäder genom möten med beslutsfattare vid 
politikerveckan i Almedalen och genom besvarande av 
remisser. Stiftelsens uppdrag att verka för kulturell och 
kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd sker 
främst genom bidrag och stöd till de i våra områden ak-
tiva områdesföreningarna och genom att skapa en sti-
mulerande boendemiljö.

medlemskap
Stockholms studenbostäder är medlem i HBV (Husbygg-
nadsvaror HBV Förening u p a), Fastigo (Arbetsgivarorga-
nisationen för allmännyttiga och kooperativa bostads-

företag), SBF (Studentbostadsföretagen), Fastighetsägarna 
Stockholm och Stockholms Handelskammare. 

säte
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

händelser under året
I februari var det inflyttning i den andra etappen av nypro-
ducerade bostäder i Huvudsta, Solna. Totalt producera-
des 248 nya bostäder på vår befintliga fastighet Furiren 2. 
Under våren erhölls detaljplan för tomträtten Regn-
bågen i Björkhagen, Stockholm, som möjliggör 190 nya 
bostäder. I slutet av året vann till slut  detaljplanen för 
fastigheten Väbeln 3 på Gärdet i Stockholm laga kraft 
och härigenom kan Stockholms studenbostäder bygga 
ytter ligare 400 nya bostäder på egen mark.

I juni månad invigdes ett nytt husvärdskontor i 
Huvudsta, Solna. Öppningen hänger ihop med nyproduk-
tionen i området. Under samma månad återinvigdes det 
nyrenoverade husvärdskontoret i Kungshamra, Solna.

I augusti erhöll vi bygglov för 480 nya bostäder på 
Lappkärrsberget. Bostäderna uppförs genom förtätning 
på egen mark.

ekonomiskt utfall
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 51 528 tkr 
(38 681 tkr). Stiftelsens totala intäkter uppgick till 427 572 
tkr (418 142 tkr). Hyresförhandlingen för 2018 gav en hy-
reshöjning med 1,45 % beträffande boendekategorierna 
studentetta och studentlägenhet samt en höjning med 
1,65 % beträffande boendekategori studentrum från den 
första januari 2018. Driftkostnaderna uppgick till 148 952 
tkr (154 929 tkr). Den främsta orsaken till driftskostnads-
minskningen var att under 2017 återvanns retroaktiv 
moms på energiskatt. En fortsatt satsning på underhåll 
gjorde att kostnaderna ökat något till 98 786 tkr (92 635). 
Centrala administrationskostnader uppgick till 40 410 
tkr (39 242 tkr). Ökningen består bland annat av IT-sats-
ningar. Räntekostnader och liknande resultatposter upp-
gick till 24 756 tkr (29 654 tkr) och har minskat genom de 
låneförfall som förevarit under året i kombination med 
den fortsatta låga räntenivån. Ett mindre lån om 7 745 tkr 
har slutamorterats varmed låneskulden minskat.
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investeringar
Årets totala fastighetsinvesteringar uppgick till 90 150 tkr 
(207 431 tkr). Varav etapp 2 av nyproduktion i fastigheten 
Furiren 2 uppgick till 15 489 tkr och inflyttning skedde i 
februari 2018. 

Investeringar i befintliga byggnader uppgick till 
74 661 tkr och avsåg i huvudsak stamrenovering av 
fastigheten Kandidaten 3 i Solna och Klokryparen 6 i 
Stockholm samt renovering av Filosofen 2 i Stockholm. 
Investeringarna i maskiner och inventarier uppgick till 
618 tkr (133 tkr).

finansiering
Finanspolicyn definierar stiftelsens finansiella  organisation 
och styrning, principer för finansiell riskhantering, reg -
ler för rapportering samt sammanställning och kontroll.

Stiftelsens finanspolicy har till syfte att definiera en-
hetliga riktlinjer och ramar för de finansiella aktiviteter 
som uppkommer i samband med upplåning, skuldför-
valtning och likviditetshantering. Riktlinjerna ska ligga 
till grund för att en god kontroll och kostnadseffektiv 
hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt 
att ansvarsfördelning och organisation klargörs. 

Policyn ska vid behov justeras för att upprätthålla 
en väl avvägd riskprofil med hänsyn till de  förändringar 
i verksamheten och i omvärlden som uppkommer. 

skuldportfölj
Belåningen av fastigheterna, inklusive kortfristig del, 
uppgick vid årets slut till 1 081 417 tkr (1 089 162 tkr). 
Andelen lån med rörlig ränta var vid årets slut 26,5 % 
(21,1). Den genomsnittliga räntenivån för lånen under 
året blev 2,28 % (2,82).

Stockholms stad har lämnat kommunal borgen för 
ett mindre antal av stiftelsens upptagna lån. Stadens 
borgensansvar omfattar lån om 58 365 tkr (58 365 tkr). 
Enligt beslut i Stockholms stad under 1993 lämnas fort-
sättningsvis ingen kommunal borgen för stiftelsens 
eventuella nyupplåning. 

risker och möjligheter
Stiftelsen arbetar kontinuerligt med riskhantering och 
uppföljning av verksamheten.

Riskerna för verksamheten består främst i förändring 
av efterfrågan på studentbostäder i Stockholm, nypro-
duktion, större underhållsåtgärder, höjda energipriser, 
höjda taxor, räntehöjningar samt skatter och avgifter. 

 Risken för betydande minskning av efterfrågan (va-
kanser) och därmed minskade hyresintäkter anses vara 
låg. Fastighetsbeståndet är geografiskt centralt beläget 
i Stockholm och ligger nära universitet och  högskolor. 
Stockholm har även en stor allmän bostadsbrist kom-
binerat med hög inflyttning, vilket ger möjlighet till 
låg vakansgrad samt stabila hyresintäkter under över-
skådlig tid. Större underhållsåtgärder hanteras med en 
långsiktig 10-årig underhållsplan. 

För alla större projekt som nyproduktion och  större 
underhållsåtgärder finns en etablerad projektmodell 
för styrning och uppföljning som ger en god kontroll. 

Riskerna för höjda energipriser och taxor begränsas 
genom att elpriset upphandlas och fastställs på treårs-
basis vilket ger möjlighet till en mer stabil kostnad.

Risken för ökade räntekostnader föranledd av ränte-
höjningar begränsas genom aktiv skuldförvaltning av 
låneportföljen tillsammans med räntesäkringar genom 
derivat som är godkända av finanspolicyn. Av en total 
låneportfölj om 1 081 mkr är 47 % av lånen långsiktigt 
 säkrade genom derivat. Fastigheterna har en låg belå-
ningsgrad vilket ger möjligt till god framtida upplåning 
med goda lånevillkor i samband med expansion.

Riskerna för skattehöjning och avgiftshöjningar 
som till exempel nya skatteregler och tomträttsavgifter 
bevakas kontinuerligt. 

 
hållbarhet
Stiftelsen har identifierat fyra hållbarhetsfrågor som 
är affärskritiska för verksamheten: affärsmässighet, 
 attraktivt boende, hållbar fastighetsförvaltning och ny-
produktion samt engagerade medarbetare. I dessa in-
kluderas frågor som rör miljö, sociala förhållanden, 
personal, respekt för mänskliga rättigheter och motver-
kande av korruption. Information om policyer,  risker 
och centrala resultatin di katorer för samtliga dessa om-
råden, liksom hur de kan ses som en integrerad del av 
stiftelsens affärsmodell, åter finns i separat hållbarhets-
rapport i den tryckta årsredovisningen.
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utsikter 2019
Stockholms studenbostäder fortsätter arbetet med utveck-
ling av verksamheten i enlighet med den nya visionen, 
antagen affärsplan och upprättade mål. En del i detta är 
den fortsatta satsningen på nyproduktion av ca 2 000 nya 
bostäder och nästa projekt är en etapp om 297 bostäder 
som påbörjades vid Lappkärrsberget under hösten 2018. 

Hyresförhandlingen för 2019 gav en hyreshöjning med 
2,1 % från första januari. 

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, tkr 427 572 418 142 393 701 388 674 387 161
Driftnetto, tkr 161 302 152 378 151 931 153 799 156 165
Resultat efter finansiella poster, tkr 51 528 38 681 38 605 33 240 38 066
Eget kapital, tkr 342 729 303 510 267 011 238 504 209 976
Balansomslutning, tkr 1 587 304 1 531 566 1 405 516 1 345 753 1 328 508
Synlig soliditet, % 22 20 19 18 16
Räntetäckningsgrad, ggr 3,08 2,30 2,15 2,05 2,05
Fastighetslån, kr/kvm 4 386 4 423 4 072 4 066 4 068
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Till förfogande stående överskott, SEK

Balanserat resultat 211 929 260
Årets resultat 39 225 359

251 154 619

Disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs 251 154 619

Belopp (tkr) Grundfond Reservfond Årets resultat Balanserat 
resultat

Summa
kapital

Belopp vid årets ingång 20 419 71 162 24 659 187 270 303 510

Disposition av föregående års 
resultat:  – -24 659 24 659 0

Förändring bundna medel -6 –   -6
Årets resultat  39 225  39 225
Belopp vid årets utgång 20 413 71 162 39 225 211 929 342 729

RESULTATDISPOSITION

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

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

Belopp (tkr) NOT  2018 2017

Stiftelsens intäkter    

Hyresintäkter  424 601 398 787
Övriga rörelseintäkter  2 971 19 355
Summa stiftelsens intäkter 3 427 572 418 142

Stiftelsens kostnader    

Fastighetskostnader
Driftkostnader 4, 7 -148 952 -154 929
Underhållskostnader  7 -98 786 -92 635
Tomträttsavgäld 5 -5 855 -5 668
Fastighetsavgift och fastighetsskatt  -12 676 -12 532
Summa fastighetskostnader  -266 269 -265 763

Driftnetto  161 302 152 378

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -44 854 -44 901

Bruttoresultat  116 448 107 478

Central administration och  
försäljningskostnader 7, 8, 9, 10 -40 410 -39 242

Rörelseresultat  76 039 68 236

Finansiella poster
Ränteintäkter  245 99
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -24 756 -29 654
Resultat från finansiella poster  -24 511 -29 555

Resultat efter finansiella poster  51 528 38 681

Bokslutsdispositioner 20 -1 175 -6 510

Skatt 12 -11 127 -7 511
Årets resultat  39 225 24 659
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Belopp (tkr) NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 13 686 1 253
Summa immateriella anläggningstillgångar  686 1 253

Materiella anläggningstillgångar    
Förvaltningsfastigheter 14 1 422 776 1 339 675
Maskiner och inventarier 15 1 479 1 500
Pågående nyanläggningar 16 98 312 135 788
Summa materiella anläggningstillgångar  1 522 567 1 476 963

Finansiella anläggningstillgångar 25   
Långfristiga värdepappersinnehav 17 11 730 11 730
Andra långfristiga fordringar  114 101
Summa finansiella anläggningstillgångar  11 844 11 831

Summa anläggningstillgångar  1 535 097 1 490 047

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Hyres- och kundfordringar  135 254
Övriga fordringar  0 -4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 7 196 8 878
Summa kortfristiga fordringar  7 331 9 128

Kassa och bank 19 44 876 32 391

Summa omsättningstillgångar  52 207 41 519
SUMMA TILLGÅNGAR  1 587 304 1 531 566

BALANSRÄKNING
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BALANSRÄKNING

Belopp (tkr) NOT 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Grundfond 26 20 413 20 419
Reservfond  71 162 71 162
Fritt eget kapital 27   
Balanserat resultat  211 929 187 270
Årets resultat  39 225 24 659
Summa eget kapital  342 729 303 510

Obeskattade reserver    
Periodiseringsfond 20 10 805 9 629
Summa obeskattade reserver  10 805 9 629

Avsättningar    
Uppskjuten skatt 12 44 433 34 082
Summa avsättningar  44 433 34 082

Långfristiga skulder    
Fastighetslån 21, 22, 24 1 081 417 1 089 162
Summa långfristiga skulder  1 081 417 1 089 162

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  46 130 31 727
Skatteskulder  5 073 6 355
Övriga skulder  2 631 6 186
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 54 086 50 915
Summa kortfristiga skulder 107 920 95 183

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 587 304 1 531 566
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Belopp (tkr) 2018-12-31 2017-12-31

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 51 528 38 681
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 44 862 44 938
Betald skatt -4 938 0
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 91 452 83 619

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet   
Förändring av kundfordringar 120 233
Förändring av kortfristiga fordringar 1 678 5 581
Förändring av leverantörsskulder 14 403 -23 040
Förändring av kortfristiga skulder 2 547 4 445
Kassaflöde från den löpande verksamheten 110 200 70 838

Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -90 768 -203 135
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 798 110
Kassaflöde från investeringsverksamheten -89 970 -203 025

Finansieringsverksamheten   
Upptagna lån 0 100 000
Amortering av lån -7 745 -5 758
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -7 745 94 242

Årets kassaflöde 12 485 -37 945
Likvida medel vid årets början 32 391 70 336
Likvida medel vid årets slut 44 876 32 391

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

Belopp (tkr) 2018-12-31 2017-12-31

Betalda räntor   
Erhållen ränta 92 59
Erlagd ränta -24 756 -29 652
Övrigt 0 0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m   
Av- och nedskrivningar av tillgångar 44 854 43 591
Utrangering av materiella anläggningstillgångar 0 1 347

Likvida medel   
Kassa och bank 44 876 32 391

KASSAFLÖDESANALYS
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Not 1 Redovisnings- och värdering s principer

allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot före-
gående år.
 
värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
 anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

intäkter
Hyresintäkterna klassificeras som operationell leasing 
eftersom de avser hyresavtal där de ekonomiska fördelar 
och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt 
väsentligt kvarstår hos leasegivaren. Hyresintäkterna 
aviseras i förskott och redovisas i den period uthyr-
ningen avser. I hyresintäkterna ingår hyrestillägg så-
som fastighetsskatt avseende lokaler, bredband, el och 
vatten. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyres-
intäkter. Avtalade hyresrabatter vid stambyten belastar 
den period de avser. Som övriga rörelseintäkter redovi-
sas intäkter från aktiviteter utanför stiftelsens huvud-
sakliga fastighetsverksamhet. Övriga rörelseintäkter 
redovisas i den period de uppstår. Dessa utgörs i hu-
vudsak av extern kundfakturering, skadeersättningar 
samt engångstransaktioner.

leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redo-
visas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Stiftelsens 
uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras som 
operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt 
under leasingperioden.
 
ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester och betald sjukfrånvaro.

Kortfristiga ersättningar redovisas som en  kostnad 
och en skuld då det finns en legal eller informell för-

pliktelse att betala ut ersättning. I stiftelsen före-
kommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Er-
sättning vid uppsägning utgår då stiftelsen beslutar 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande eller då en anställd accep-
terar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot 
sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget 
någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld 
och en kostnad när stiftelsen har en förpliktelse att 
lämna sådan ersättning.
 
inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatte-
fordran avseende underskottsavdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot överskott vid framtida beskattning.
 
immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-
ningar. Avskrivning görs linjärt över den bedömda 
nyttjandetiden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Datasystem  5 år 
 
materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hän-
föras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvar-
varande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av syste-
matiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

NOTER Belopp i tkr om inget annat anges
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Följande avskrivningstider tillämpas:
 Stomme  200 år
 Stomkomplettering och ytskikt 30 år
 Installationer 35 år
 Fasad 50 år
 Tak 40 år
Hyresgästanpassningar 5 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner 5 år
Inventarier 5 år

nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde 
minskat, görs en prövning av nedskrivningbehov. Har 
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det re-
dovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.
 
finansiella poster
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar med förfallodag mindre än 12 månader 
från balansdagen redovisas som omsättningstillgångar 
 medan fordringar med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen redovisas som  anläggningstillgångar. 
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
det belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
 
säkringsredovisning
Ränteswapavtal skyddar stiftelsen mot ränteförändringar. 
Genom säkringen erhålls en fast ränta vilken redovisas i 
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter. För dessa transaktioner upprättas säkrings-
dokumentation. När transaktionen ingås dokumenteras 
förhållandet mellan säkringsdokumentet och den säkra-
de posten, liksom stiftelsens mål för riskhanteringen 
 avseende säkringen. 
 

obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i ba-
lans räkningen, inklusive uppskjuten skatteskuld hän-
förlig till reserverna. 
 
kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Stiftelsen gör uppskattningar och antaganden om fram-
tiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattning-
ar och antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande räkenskapsår har i 
huvuddrag behandlats nedan.
 
nedskrivningsprövning på fastigheter
Stiftelsen undersöker varje år om nedskrivningsbehov 
av fastigheterna föreligger. Nedskrivning sker om värde-
nedgången bedöms vara bestående, bland annat till följd 
av ökad vakansgrad. Bedömning görs utifrån jämförelse 
mellan bokförda värden och taxeringsvärden eller i före-
kommande fall extern värdering. Eftersom de bokförda 
värdena inte i något fall överstiger taxerings- eller mark-
nadsvärdena har ingen nedskrivning skett under året.
 
kostnadsföras respektive aktiveras inom 
regelverket k3
Stiftelsens styrande principer och kriterier vid bedöm-
ning av aktiverad och kostnadsförd utgift utgörs av  värde, 
väsentlighet och teknisk beskaffenhet. Värde uppskattas 
avseende sannolikt förbättrat ekonomiskt värde. Detta 
följer regelverket för K3.
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Not 3 Rörelsens intäkter 2018 2017

Hyresintäkter   
Bostäder 381 267 357 035
Hyrestillägg bostäder 19 620 19 489
Lokaler 20 188 18 860
Hyrestillägg lokaler 2 900 3 246
Garage/p-platser 6 683 5 344
Summa 430 660 403 973

Hyresbortfall   
Bostäder -3 960 -3 973
Lokaler -756 -1 213
Garage/p-platser1 -1 343 0
Summa -6 059 -5 186

Summa hyresintäkter 424 601 398 787

Övriga rörelseintäkter
Fakturerade kostnader 963 1 120
Ersättning för förvaltningstjänster 109 113
Övriga poster 1 899 18 122
Summa 2 971 19 355

Summa rörelsens intäkter 427 572 418 142

1 ”Garage/P-platser” har 2018 bruttoredovisats och tidigare år nettoredovisats därav stor differens mellan åren avseende 
hyresintäkter respektive hyresbortfall.

”Övriga poster” innehåller väsentliga förändringar mellan åren p g a återbetalning av moms avseende energiskatt om 
15 405 tkr samt intäkter från Studbo 17 om 1 662 tkr år 2017.

Not 4 Driftkostnader 2018 2017

Fastighetsskötsel -40 672 -37 911
Reparationer -10 962 -9 800
El -21 933 -20 635
Värme -25 751 -25 418
Vatten -7 160 -8 459
Sophämtning -6 707 -6 880
Bredband -10 113 -9 945
Kabel-TV -585 -585
Bevakning -807 -853
Snöröjning -2 945 -1 748
Förvaltningsadministration -13 783 -12 955
Övriga kostnader -4 018 -16 245
Summa driftkostnader -145 435 -151 433

Hyreskostnader för inhyrda bostäder -3 517 -3 496
Summa driftkostnader inkl. inhyrda bostäder -148 952 -154 929

”Övriga kostnader” innehåller väsentliga förändringar mellan åren pga att vi registrerades retroaktivt som energileve-
rantör 2017. Kostnaderna uppgick till 11 963 tkr år 2017.
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Not 5 Tomträttsavgälder  2018 2017

Framtida tomträttsavgälder som ska erläggas avseende icke  
uppsägningsbara tomträttsavtal:   

Förfaller till betalning inom ett år -6 392 -5 855
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år -27 923 -16 184
Förfaller till betalning senare än fem år -12 099 -10 342
Summa -46 414 -32 381

Under perioden kostnadsförda tomträttsavgälder -5 855 -5 668
Summa -5 855 -5 668

Not 6 Avskrivningar och nedskrivningar 2018 2017

Byggnader -43 642 -43 615
Markanläggningar -5 -5
Maskiner och inventarer -639 -713
Datasystem -568 -568
Summa avskrivningar och nedskrivningar -44 854 -44 901

Not 7  Personalkostnader 2018 2017

Medelantalet anställda
Män 32 38
Kvinnor 31 24
Summa 63 62

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör -2 671 -2 527
Övriga anställda -28 942 -28 761
Summa -31 613 -31 288

Sociala kostnader
Sociala kostnader exkl. pensionskostnader -10 849 -10 900
Pensionskostnader -3 947 -4 080
Summa -14 796 -14 980

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader -46 409 -46 268

Andel män i styrelse 60 % 50 %
Andel kvinnor i styrelse 40 % 50 %
Andel män i ledningsgrupp 50 % 57 %
Andel kvinnor i ledningsgrupp 50 % 43 %

Medelantalet anställda beräknas som genomsnittligt antal anställda under året. Av stiftelsens pensionskostnader 
avser 462 tkr (467 tkr) gruppen styrelse och vd. Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 tkr.
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Not 8 Centrala administrations- och försäljningskostnader 2018 2017

Försäljning och kommunikation -6 788 -6 778
IT -9 509 -8 126
Övrig administration -24 113 -24 338
Summa centrala administrations- och försäljningskostnader -40 410 -39 242

Not 9 Leasingavtal 2018 2017

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara  
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Inom ett år -404 -144
Senare än ett år men inom fem år -247 -331
Summa -651 -475

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal för fordon uppgår till 534 tkr, leasingavtal för skrivare uppgår till 144 tkr 
och leasingavtal för bilbatteri uppgår till 2 tkr.

Not 10 Ersättning till revisorer 2018 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag -380 -316
Skatterådgivning -8 -116
Summa -388 -432

Sakrevisorer
Revisionsuppdrag, sakrevisorer -16 -16
Summa

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 2018 2017

Räntekostnader -24 726 -27 940
Övrigt -30 -1 714
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -24 756 -29 654
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Not 12 Skatt 2018 2017

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader  
byggnader 46 223 36 087

Uppskjuten skattefordran avseende temporär skillnad  
bostadsunderhållslånepost -1 790 -2 004

Uppskjuten skatteskuld, netto 44 433 34 082

Årets skatt
Redovisat resultat före skatt 50 352 32 171
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -11 077 -7 078
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 3 18
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -51 -459
Skatteeffekt av ej redovisade avdragsgilla kostnader 10 358 3 225

Skattekostnad -776 -4 297
Summa aktuell skatt -776 -4 297
Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt 
värde fastigheter -10 136 -3 000

Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt 
värde bostadsunderhållslånepost -215 -215

Summa uppskjuten skatt -10 351 -3 214
Summa skatt -11 127 -7 511

Temporära skillnader i byggnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders bokförda respektive skattemässiga  värden 
är olika. Den temporära skillnad som redovisas ovan är hänförlig till investeringar i byggnader vilka  kostnadsförts 
vid inkomsttaxeringen samt tillämpning av olika avskrivningsprocent bokföringsmässigt och skattemässigt. Temporär 
skillnad föreligger även avseende en i bokföringen utrangerad bostadsunderhållslånepost där skattemässigt värde 
kvarstår.

13 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2018 2017

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 685 7 685
Summa 7 685 7 685

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -6 431 -5 864
Årets avskrivning enligt plan -568 -568
Summa -6 999 -6 431

Bokfört restvärde vid årets slut 686 1 253
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Not 14 Förvaltningsfastigheter 2018 2017

Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 966 241 1 813 151
Omklassificering från pågående nyanläggning 126 748 156 189
Avyttringar och utrangeringar  -3 099

2 092 989 1 966 241
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -709 981 -669 465
Årets avskrivning enligt plan -43 642 -42 305
Avyttringar och utrangeringar  1 789

-753 623 -709 981

Bokfört restvärde vid årets slut 1 339 366 1 256 260

Mark  
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 83 410 83 410
Bokfört restvärde vid årets slut 83 410 83 410

Markanläggningar  
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 594 594

594 594
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -590 -584
Årets avskrivning enligt plan -5 -6

-594 -590

Bokfört restvärde vid årets slut 0 5

Totalt bokfört restvärde vid årets slut 1 422 776 1 339 675

Fastigheternas verkliga värde överstiger enligt extern värdering det samlade taxeringsvärdet om ca 5,5 mdr.
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Not 15 Maskiner och inventarier 2018 2017

Maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 383 383

383 383

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -368 -364
Årets avskrivning enligt plan -5 -5
 -373 -368

Bokfört restvärde vid årets slut 10 14

Inventarier  
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 16 989 16 970
Nyanskaffningar 618 133
Avyttringar och utrangeringar -798 -114

16 809 16 989

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -15 503 -14 909
Årets avskrivning enligt plan -635 -708
Avyttringar och utrangeringar 798 114

-15 339 -15 503

Bokfört restvärde vid årets slut 1 469 1 486

Totalt bokfört restvärde vid årets slut 1 479 1 500

Not 16  Pågående nyanläggningar samt om- och tillbyggnad 2018 2017

Vid årets början 135 788 88 974
Nyanskaffningar 90 150 207 431
Utrangeringar  -537
Omklassificering till förvaltningsfastigheter -126 748 -156 189
Omklassificering till kostnad i resultaträkning -878 -3 892
Vid årets slut 98 312 135 787
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Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018 2017

Vid årets början 11 730 40
Nyanskaffningar  11 690
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 730 11 730
Utgående redovisat värde 11 730 11 730

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018 2017

Förutbetalda hyresutgifter 421 747
Övriga upplupna intäkter 872 756
Förutbetalda försäkringspremier 1 144 1 123
Övriga förutbetalda kostnader 4 759 6 252
Vid årets slut 7 196 8 878

Not 19 Kassa och bank

En outnyttjad checkräkningskredit om 50 mkr (5) finns.

Not 20 Periodiseringsfond 2018 2017

Periodiseringsfond tax 2017 -3 119 -3 119
Periodiseringsfond tax 2018 -6 510 -6 510
Periodiseringsfond tax 2019 -1 175 0
 -10 804 -9 629

Not 21 Långfristiga skulder 2018 2017

Skulder till kreditinstitut   
Förfaller till betalning inom ett år 285 945 229 976
Förfaller till betalning mellan ett och fem år 776 222 783 100
Förfaller till betalning senare än fem år 19 250 76 086

1 081 417 1 089 162

En betydande andel lån löper för närvarande med korta löptider för att erhålla lägre räntekostnad. Derivatinstrument 
används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Fastighetsfinansieringen är dock av 
långsiktig natur. Med anledning av detta betraktas även fastighetslån som förfaller till betalning inom ett år som 
långfristiga då de kommer omsättas löpande för en senare slutlig betalning. Ett ränte- och amorteringsfritt lån på 
500 tkr i Furiren 2 löper på obestämd tid så länge stiftelsen nyttjar fastigheten till studentboende.
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Not 22  Verkligt värde på derivatinstrument  
som används för säkringsändamål 2018 2017

Kontrakt med negativa verkliga värden:
Ränteswappar 38 921 46 870

38 921 46 870

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017

Förskottsbetalda hyresintäkter 31 644 31 531
Upplupna löne- och pensionskostnader 2 635 3 549
Upplupna räntekostnader 3 092 3 273
Upplupna taxebundna kostnader 2 003 6 488
Upplupna projekt- och underhållskostnader 5 865 3 092
Övriga poster 8 845 2 981
Vid årets slut 54 084 50 914

Not 24 Ställda säkerheter 2018 2017

Fastighetsinteckningar 1 177 121 1 030 797
1 177 121 1 030 797

Not 25 Eventualförpliktelser 2018 2017

Fastigos Garantifond 627 625
627 625

Not 26 Grundfond 2018 2017

Vid årets början 8 580 8 580
Ändamålsbestämda medel 11 833 11 839
 20 413 20 419
"Ändamålsbestämda medel" avser värdepappersdepå om 11 690 tkr och resterande likvidamedel som övertagits från 
Stiftelsens Stockholms studentkårers Bostadsfond (SSBF). Under 2018 har ändamålsbestämda medel minskat med  
6 tkr pga avräkning för SSBF:s utgifter som Stockholms studenbostäder har betalat.

Not 27 Resultatdisposition 2018 2017

Balanserat resultat 211 929 187 270
Årets resultat 39 225 24 659

251 154 211 929

I ny räkning överförs 251 154 211 929
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Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms studentbostäder
Org.nr 802003-2887

Rapport om årsredovisningen

uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  Stiftelsen 
Stockholms Studentbostäder för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
 redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra ut-
talanden.

annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2–48 och 
sidorna 76–79. Det är styrelsen som har ansvaret för 
den andra informationen. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som  identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig ut-
sträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid  denna 
 genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
 inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-
tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra in-
formationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte inne håller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar sty-
relsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fort-
sätta verksamheten. Den 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 avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International  Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Våra 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker het 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 felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

REVISIONSBERÄTTELSE
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•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi iden-
tifierat.

den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Våra mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av stiftelsen resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut-
fört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Stockholms Studentbostäder för år 2018.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 
eller årsredovisningslagen.

grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
 Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till  stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
till räckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
 uttalande.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen e nligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda  ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, 
eller

•   på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela  revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gran-
skningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 

Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för  stiftelsens situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, besluts underlag, vidtagna åt-
gärder och andra  förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande.

revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap-
porten på sidorna 37–42 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av håll-
barhetsrapporten har en annan inriktning och en väsent-
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss till-
räcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 13 april 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Thorling
Auktoriserad revisor

Torkel Kjellman, av Stockholms stad utsedd revisor

Jens Andersson, av SSCO:s studentård utsedd revisor
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Hållbar förvaltning och nyproduktion 2018 2017

Klimat och energi
Energianvändning, fjärrvärme (MWh) 35 637 33 235
Energianvändning, fjärrvärme (kWh/kvm*) 107,6 102,6
Energianvändning, el (MWh) 18 350 18 906
Energianvändning, el (kWh/kvm*) 55,4 58,4
Klimatpåverkan, fastigheter (ton CO2e) 1830 7680

*Atemp används för beräkning av kWh/kvm

Avfall
mängd avfall per bostad, genomsnitt (kg)* 237 251
andel bostäder med statistik från samtliga fraktioner (%) 46 55
avfallshantering, NKI 3,3 3,5

*beräknat utifrån fastigheter med redovisade vikter

Nya studentbostäder
Påbörjad byggnation 302 0
Antal färdigställda lägenheter 130 124
– varav Miljöbyggnad Silver 0 0

Entreprenader
Finns inga nyckeltal ännu -

Lagefterlevnad (miljö)
polisanmälda incidenter 0 0

Läs mer på sidan 41.

Affärsmässighet 2018 2017

Lönsamhet
resultatmål i % av omsättningen 12,9 % 9,3 %

Affärsetik
polisanmälda incidenter 0 0
antal visselblåsarärenden 95 n/a

IT-säkerhet
polisanmälda incidenter 0 0

Läs mer på sidan 39.

HÅLLBARHETSREDOVISNING, NYCKELTAL
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Engagerade medarbetare 2018 2017

Motiverade medarbetare
MMI 68 66 (2016)
Ledarskap 4,4 4,1 (2016)

Personalomsättning
Personalomsättning 14 % 19 %

Hälsa och säkerhet
Frisknärvaro 96 % 97 %
Antal olyckor 2 0
Antal tillbud 5 2

Kompetens

Antal utbildningstimmar per anställd 33 n/a

Mångfald
andel män/kvinnor, totalt (%) 51/49 61/39
andel män/kvinnor, ledningen (%) 50/50 57/43
andel män/kvinnor, styrelsen (%) 60/40 50/50

genomsnittsålder, totalt (år) 45 47
genomsnittsålder, ledningen (år) 48 48
genomsnittsålder, styrelsen (år) 37 36

antal praktikplatser 2 3

antal diskrimineringsfall 0 0

Läs mer på sidan 42.

Attraktivt boende 2018 2017

Nöjd Studbo 
NPS 35 40
NII 75 76
NKI 66 67
Trygghet 81 81
Miljömedvetenhet 3,6 3,6

Läs mer på sidan 40.
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STOCKHOLM
Apeln 13 Norrmalm Apeln ca 1763/19842 - 1 3 10 9 - 23 1 520 1 557 3 077 7 707 95 800 T 3 732 143,1 8,2
Atlas 3 Gamla Stan Lucidor ca 1700/19662 28 - - 7 - - 35 1 189 161 1 350 1 246 32 917 T 1 669 195,3 13,0
Filosofen 2-9, Fysikern 1 Norra Djurgården Lappkärrsberget 1968-69/20003 1 618 321 6 50 103 111 2 209 66 313 1 869 68 182 242 446 1 617 000  Ä 90 061 195,5 10,7
Kattrumpstullen 4 Roslagstull Roslagstull 1964 116 - - 1 - - 117 2 703 24 2 727 1 419 75 000 T 3 665 149,8 6,2
Klokryparen 6 Hammarbyhöjden Hammarby 1966 29 2 - 1 1 2 35 987 - 987 4 901 17 600 T 1 230 230,9 12,8
Kurland 19 Norrmalm Kurland 1, 2, 3 1859/19913 43 1 24 2 - - 70 2 164 142 2 306 26 673 78 691 T 4 097 115,5 5,8
Kölnan 15 Hammarbysjöstad Embla 2007 - 178 - 82 5 - 265 9 082 154 9 236 125 985 281 869 T 12 426 127,3 5,0
Körsbärsbladet 3 Roslagstull Nyponet 1957/19802 - 8 - 120 17 - 145 6 070 524 6 594 53 172 163 964 T 10 100 137,9 7,9
Körsbärsbladet 4 Roslagstull Domus 1953/19752 - 60 1 51 - - 112 3 667 1 481 5 148 4 161 118 000 T 7 734 142,1 8,0
Lissabon 2 Gärdet Hugin & Munin 1963/19822/19962 8 75 - 76 - - 159 6 407 5 6 412 15 377 191 000  Ä 8 237 136,7 7,5
Rio 7 Gärdet Fyrtalet 1965 117 - - 3 2 - 122 3 074 - 3 074 9 234 86 000  Ä 3 671 167,8 7,5
Roslagsbanan 18 Roslagstull Forum 1969 290 8 3 22 2 - 325 8 660 533 9 193 33 909 299 000 T 1 3278 168,2 6,7
Skålen 22 Vasastan Idun 1969/20003/20133 - 571 - 5 2 - 578 11 323 3 070 14 393 146 177 430 800 T 23 262 116,4 4,3
Svea Artilleri 9 Gärdet Mjölner 1992 - 15 27 42 - - 84 4 319 - 4 319 26 807 134 000 T 5 938 88,8 4,8
Väbeln 3 Gärdet Jerum 1961 362 13 - 69 1 - 445 11 712 2 473 14 185 68 704 360 600  Ä 13 796 173,1 7,7
Vätan 21 Norrmalm Vätan 1984 - 37 - 5 - - 42 1 423 - 1 423 6 213 41 000 T 2 151 135,8 6,1

NACKA
Sicklaön 344:1 Ektorp Balder 1970 60 32 - 1 1 - 94 2 550 - 2 550 13 389 34 200 Ä 4 080 94,1 1,3
Sicklaön 83:3 + 83:32 Sickla Frigg Sickla - - 238 - - - - 238 5 406 364 5 770 - - A 5 973 205,1 0,0

TÄBY
Tussilagon 1 Roslags näsby Freja 2004 - 60 - - - - 60 1 372 - 1 372 20 564 26 400 Ä 1 980 174,7 0,0

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda Frösunda 1999 - 94 - - - - 94 2 070 40 2 110 33 293 41 314 Ä 3 372 186,5 0,7
Furiren 2 Huvudsta Strix 1963/2017 4/20184 228 213 6 58 38 - 543 13 855 - 13 855 251 071 270 000 Ä 17 917 124,3 0,5
Generalen 1 Huvudsta Pax 1970/20043 360 150 - 24 1 - 535 12 879 - 12 879 76 597 225 132 Ä 16 995 162,6 0,5
Kandidaten 2, 3, 4 Bergshamra Kungshamra 1966/20043 576 476 - 73 258 - 1 383 43 920 310 44 230 195 675 807 723 Ä 58 535 183,1 0,7

HUDDINGE
Medicinaren 10 Flemingsberg Medicinaren 1973 20 148 - 131 - 13 312 11 182 - 11 182 58 057 92 273 Ä 17 300 113,1 3,2
Summa egna fastigheter  
och tomträtter 3 855 2 701 70 833 440 126 8 025 233 847 12 707 246 553 1 422 777 5 520 283

Inhyra bostäder
STOCKHOLM

- Södermalm Tanto - - 24 - - - - 24 564 - 564  - - -
- Marieberg Marieberg - - 17 - 48 - - 65 1 926 - 1 926  - - -
Summa inhyrda bostäder 0 41 0 48 0 0 89 2 490 0 2 490
SUMMA 3 855 2 742 70 881 440 126 8 114 236 337 12 707 249 043 1 422 777 5 520 283 331 199 152,86 5,46
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1 Avser BOA + Gemensam area studentrum  2 Ombyggnadsår  3 Tillbyggnadsår 4 Nybyggnationsår
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STOCKHOLM
Apeln 13 Norrmalm Apeln ca 1763/19842 - 1 3 10 9 - 23 1 520 1 557 3 077 7 707 95 800 T 3 732 143,1 8,2
Atlas 3 Gamla Stan Lucidor ca 1700/19662 28 - - 7 - - 35 1 189 161 1 350 1 246 32 917 T 1 669 195,3 13,0
Filosofen 2-9, Fysikern 1 Norra Djurgården Lappkärrsberget 1968-69/20003 1 618 321 6 50 103 111 2 209 66 313 1 869 68 182 242 446 1 617 000  Ä 90 061 195,5 10,7
Kattrumpstullen 4 Roslagstull Roslagstull 1964 116 - - 1 - - 117 2 703 24 2 727 1 419 75 000 T 3 665 149,8 6,2
Klokryparen 6 Hammarbyhöjden Hammarby 1966 29 2 - 1 1 2 35 987 - 987 4 901 17 600 T 1 230 230,9 12,8
Kurland 19 Norrmalm Kurland 1, 2, 3 1859/19913 43 1 24 2 - - 70 2 164 142 2 306 26 673 78 691 T 4 097 115,5 5,8
Kölnan 15 Hammarbysjöstad Embla 2007 - 178 - 82 5 - 265 9 082 154 9 236 125 985 281 869 T 12 426 127,3 5,0
Körsbärsbladet 3 Roslagstull Nyponet 1957/19802 - 8 - 120 17 - 145 6 070 524 6 594 53 172 163 964 T 10 100 137,9 7,9
Körsbärsbladet 4 Roslagstull Domus 1953/19752 - 60 1 51 - - 112 3 667 1 481 5 148 4 161 118 000 T 7 734 142,1 8,0
Lissabon 2 Gärdet Hugin & Munin 1963/19822/19962 8 75 - 76 - - 159 6 407 5 6 412 15 377 191 000  Ä 8 237 136,7 7,5
Rio 7 Gärdet Fyrtalet 1965 117 - - 3 2 - 122 3 074 - 3 074 9 234 86 000  Ä 3 671 167,8 7,5
Roslagsbanan 18 Roslagstull Forum 1969 290 8 3 22 2 - 325 8 660 533 9 193 33 909 299 000 T 1 3278 168,2 6,7
Skålen 22 Vasastan Idun 1969/20003/20133 - 571 - 5 2 - 578 11 323 3 070 14 393 146 177 430 800 T 23 262 116,4 4,3
Svea Artilleri 9 Gärdet Mjölner 1992 - 15 27 42 - - 84 4 319 - 4 319 26 807 134 000 T 5 938 88,8 4,8
Väbeln 3 Gärdet Jerum 1961 362 13 - 69 1 - 445 11 712 2 473 14 185 68 704 360 600  Ä 13 796 173,1 7,7
Vätan 21 Norrmalm Vätan 1984 - 37 - 5 - - 42 1 423 - 1 423 6 213 41 000 T 2 151 135,8 6,1

NACKA
Sicklaön 344:1 Ektorp Balder 1970 60 32 - 1 1 - 94 2 550 - 2 550 13 389 34 200 Ä 4 080 94,1 1,3
Sicklaön 83:3 + 83:32 Sickla Frigg Sickla - - 238 - - - - 238 5 406 364 5 770 - - A 5 973 205,1 0,0

TÄBY
Tussilagon 1 Roslags näsby Freja 2004 - 60 - - - - 60 1 372 - 1 372 20 564 26 400 Ä 1 980 174,7 0,0

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda Frösunda 1999 - 94 - - - - 94 2 070 40 2 110 33 293 41 314 Ä 3 372 186,5 0,7
Furiren 2 Huvudsta Strix 1963/2017 4/20184 228 213 6 58 38 - 543 13 855 - 13 855 251 071 270 000 Ä 17 917 124,3 0,5
Generalen 1 Huvudsta Pax 1970/20043 360 150 - 24 1 - 535 12 879 - 12 879 76 597 225 132 Ä 16 995 162,6 0,5
Kandidaten 2, 3, 4 Bergshamra Kungshamra 1966/20043 576 476 - 73 258 - 1 383 43 920 310 44 230 195 675 807 723 Ä 58 535 183,1 0,7

HUDDINGE
Medicinaren 10 Flemingsberg Medicinaren 1973 20 148 - 131 - 13 312 11 182 - 11 182 58 057 92 273 Ä 17 300 113,1 3,2
Summa egna fastigheter  
och tomträtter 3 855 2 701 70 833 440 126 8 025 233 847 12 707 246 553 1 422 777 5 520 283

Inhyra bostäder
STOCKHOLM

- Södermalm Tanto - - 24 - - - - 24 564 - 564  - - -
- Marieberg Marieberg - - 17 - 48 - - 65 1 926 - 1 926  - - -
Summa inhyrda bostäder 0 41 0 48 0 0 89 2 490 0 2 490
SUMMA 3 855 2 742 70 881 440 126 8 114 236 337 12 707 249 043 1 422 777 5 520 283 331 199 152,86 5,46

 
5  Atemp används för beräkning av kWh/kvm och CO2e/kvm 6 Genomsnitt
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