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STOCKHOLM
Apeln 13 Apeln ca 1763/19842) - 1 3 10 9 - 23 1 520 1 576 3 096 8 391 95 800 T
Atlas 3 Lucidor ca 1700/19662) 28 - - 7 - - 35 1 189 161 1 350 1 364 32 917 T
Filosofen 2-9, Fysikern 1 Lappkärrsberget 1968-69/20003) 1 618 321 6 46 103 111 2 205 65 871 3 286 69 157 256 810 1 617 000  Ä
Kattrumpstullen 4 Roslagstull 1964 116 - - 1 - - 117 2 645 - 2 645 1 449 75 000 T
Klokryparen 6 Hammarby 1966 29 2 - 1 1 2 35 987 - 987 5 220 17 600 T
Kurland 19 Kurland 1, 2, 3 1859/19913) 43 1 24 2 - - 70 2 164 142 2 306 28 998 78 691 T
Kölnan 15 Embla 2007 - 178 - 82 5 - 265 9 082 154 9 236 132 935 281 869 T
Körsbärsbladet 3 Nyponet 1957/19802) - 8 - 120 17 - 145 6 070 524 6 594 25 360 163 964 T
Körsbärsbladet 4 Domus 1953/19752) - 60 1 51 - - 112 3 667 1 474 5 141 4 437 118 000 T
Lissabon 2 Hugin & Munin 1963/19822)/19962) 8 75 - 76 - - 159 6 407 5 6 412 16 813 191 000  Ä
Rio 7 Fyrtalet 1965 117 - - 3 2 - 122 3 074 - 3 074 9 920 86 000  Ä
Roslagsbanan 18 Forum 1969 290 8 3 22 2 - 325 8 660 533 9 193 36 906 299 000 T
Skålen 22 Idun 1969/20003)/20133) - 571 - 5 2 - 578 11 323 3 070 14 393 156 162 430 800 T
Svea Artilleri 9 Mjölner 1992 - 15 27 42 - - 84 4 319 - 4 319 29 398 134 000 T
Väbeln 3 Jerum 1961 362 13 - 69 1 - 445 11 673 2 473 14 146 73 057 360 600  Ä
Vätan 21 Vätan 1984 - 37 - 5 - - 42 1 423 - 1 423 6 765 41 000 T

NACKA
Sicklaön 344:1 Balder 1970 60 32 - 1 1 - 94 2 550 - 2 550 14 264 34 200 T
Sicklaön 83:3 + 83:32 Frigg Sickla - - 238 - - - - 238 5 406 364 5 770  - - A

TÄBY
Tussilagon 1 Freja 2004 - 60 - - - - 60 1 372 - 1 372 21 744 26 400 Ä

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda 1999 - 94 - - - - 94 2 070 40 2 110 34 692 41 314 Ä
Furiren 2 Strix 1963 228 - 6 23 38 - 295 8 310 - 8 310 12 039 134 000 Ä
Generalen 1 Pax 1970/20043) 360 151 - 23 1 - 535 12 879 - 12 879 81 252 225 132 Ä
Kandidaten 2, 3, 4 Kungshamra 1966/20043) 576 476 - 73 258 - 1 383 43 902 259 44 161 207 218 807 723 Ä

HUDDINGE
Medicinaren 10 Medicinaren 1973 20 148 - 129 - 14 311 11 197 - 11 197 61 913 92 273 Ä
Summa egna fastigheter  
och tomträtter 3 855 2 489 70 791 440 127 7 772 227 760 14 060 241 820 1 227 106 5 384 283

INHYRDA BOSTÄDER
Stockholm

Tanto - 24 - - - - 24 564 - 564  - - -
Marieberg - 17 - 48 - - 65 1 926 - 1 926  - - -
Summa inhyrda bostäder 0 41 0 48 0 0 89 2 490 0 2 490
SUMMA TOTALT 3 855 2 530 70 839 440 127 7 861 230 250 14 060 244 310 1 227 106 5 384 283
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HOS OSS HITTAR 
STUDENTER HEM
Studietiden är en spännande och utvecklande period i livet 
som också ofta innebär det första egna boendet. Här har vi som 
studentbostadsaktör en viktig roll att spela. Vårt uppdrag – att 
tillhandahålla bostäder för studenter som är medlemmar i en 
 SSCO-ansluten studentkår – tar vi på största allvar. Det är en 
ynnest att få möta studenter, både svenska och internationella,  
i denna viktiga period av deras liv. I år har över 3 000 nya  
studenter hittat hem hos oss.
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A
v, för och med studenter. Jag blir all-
tid lika imponerad och stolt över den 
drivkraft de studenter som grundade 
och byggde upp Stockholms student-
bostäder hade. Den kom ur en tro på 
framtiden och en stor tilltro till den 

egna förmågan att påverka den. Den fortsatt starka 
kopplingen till Stockholms studenter – våra kunder – 
ger oss på Stockholms studentbostäder en unik grund 
att stå på. Vi är ett företag av studenter, för studenter 
och med studenter.

Vår vision ”Fler bostäder och nöjdare kunder” leder 
oss i allt vi gör. Under 2016 har vi fokuserat på att skapa 
ännu bättre förutsättningar för att utveckla vår kund-
verksamhet och ge plats åt fler studenter.

mycket att vara stolta över
Det finns mycket att vara stolt över inom organisationen. 
En hel del av årets händelser lyfter vi fram extra i denna 
årsredovisning. Men att inte redan nu nämna vårt unika 
arbete med att bopröva, kontraktera och välkomna 
3 140 nya studenter vore synd. Likaså vill jag lyfta fram 
vårt fina underhållsarbete som resulterade i upprustade 
utemiljöer, ett stort antal nya kök, badrum och energi-
effektivare hus.

Det genomgripande kvalitetsarbete som vi startade 
under 2015 har fortsatt och engagerar hela företaget. 
Förbättringarna som vi arbetar fram sjösätts succesivt. 
Med en förändrad organisation och en tydlig affärsplan 
står vi allt bättre rustade för framtiden.

vi vet hur studenterna vill bo
Det är viktigt att förstå att studenternas behov och önske-
mål förändras över tid. Vad tycker dagens studenter är 
viktigt? Vad ska boendet innehålla för att det ska kän-
nas som ett riktigt hem, vad ska det finnas för service-
möjligheter i närheten och vad kan man tänka sig att 
dela med andra? För att få svar på detta och kunna ge 
förslag på utformning av framtidens studentbostäder 
har vi tillsammans med Studentbostadsföretagen och 
White Arkitekter arbetat fram rapporten ”Framtidens 
studentbostäder” som blev klar i somras. Delar av för-
slagen på boendelösningar kommer vi att kunna ta 

med oss in i våra nybyggnadsprojekt och när vi vidare-
utvecklar våra befintliga bostäder framöver.

snart välkomnar vi ännu fler studenter
2016 började mycket bra när detaljplanen som möjlig-
gör närmare 800 nya bostäder vid Lappkärrsberget vann 
laga kraft och som vi nu är i full gång med att planera 
och förbereda för. Detta ger oss ytterligare möjligheter 
att förstärka Lappkärrsberget som Stockholms största 
och viktigaste studentbostadsområde.

I maj fortsatte glädjen för oss och Stockholms stu-
denter. Då projektinvigdes vår nyproduktion i Solna. 
En illa nyttjad parkering ger nu istället plats för cirka 
300 bostadssökande studenter. Redan efter sommaren 
2017 börjar de första studenterna flytta in.

I vår ambition om fler studentbostäder har vi under 
året sett över vårt bestånd och funnit ännu fler möjlig-
heter till framtida byggprojekt. Varje ny bostad som vi 
kan skapa åt våra studenter är betydelsefull. Det är därför 
glädjande att kunna nämna att vi kunde skapa elva nya 
bostäder genom ombyggnad i våra befintliga hus. Vi ser 
mycket goda möjligheter att kunna hålla en jämn pro-
duktionstakt om cirka 250 nya studentbostäder om året 
i ett antal år framöver.

utvecklat samarbete med våra hyresgäster
För att ha möjlighet att ytterligare utveckla bostäder åt 
våra nuvarande och framtida studenter är det viktigt att 
vi har ett bra samarbete med vår förhandlingspart, som 
i vårt fall är Stockholms Studenthyresgästers Förening, 
SSF. Under året moderniserade vi till exempel vår ge-
mensamma förhandlingsordning för att skapa effekti-
vitet i hyresförhandlingarna. Ett annat exempel är att 
vi har startat upp gemensamma arbetsgrupper kring 
avfallshantering, städning av gemensamhetskök och 
systematisk hyressättning.

nu kommer studentbostadsåret 2017
Förståelsen för att en studentbostad är en förutsätt-
ning för att Stockholm fortsatt ska kunna utvecklas som 
kunskapsregion har glädjande nog spritt sig allt mer. 
Vårt påverkansarbete med debattartiklar, möten med 
 politiker och andra beslutsfattare, rapporter,  seminarier 

VD HAR ORDET
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Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder

vid Almedalen och på Business Arena har gett positiva 
effekter.

Studentbostadsåret 2017 ligger nu i startgroparna.  
 Vi gläds åt att regeringen har samsyn med oss i att stu-
dentbostäder är viktigt, vilket de visat genom att inleda 
året med att möjliggöra detaljplanen för 400 nya stu-
dentbostäder vid Jerum. Under studentbostadsåret 
kommer samarbetsprojektet Sthlm6000+, som påbör-
jades 2013, att avslutas med att vi och andra hyresvärdar 
kan välkomna nya studenter i nyuppförda bostäder. 
Dessutom bjuder vi in till den stora studentbostads-
kongressen StudBO17 som vi arrangerar den   4–5 oktober 
på Aula Medica.

ett stort tack
Även om vi stolta kan fira årets fina resultat, så ska vi för 
den skull inte luta oss tillbaka. Det finns massor kvar 
att göra för att fortsätta mot vår vision om fler bostäder 
och nöjdare kunder. 

Jag vill tacka alla medarbetare, styrelsen och våra 
samarbetspartners för stort engagemang och gott sam-
arbete under året. Tack vare ett fint arbete kan vi nu lägga 
ett mycket lyckat 2016 bakom oss och blicka framåt mot 
ett minst lika givande och roligt studentbostadsår 2017.
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Hållbarhet. Som ett led i verksam
hetsutvecklingen har stort fokus lagts 
på hållbarhet under hela året. En 
hållbarhet spolicy och en hållbarhets
strategi med handlingsplan påbörjades.

Detaljplanen för nybyggnationerna 
på Lappkärrsberget godkändes redan 
i januari och årets mål om antal 
godkända detaljplaner uppfylldes.

En förändrad organisation infördes 
i mars, framförallt med ny förvalt
ningsorganisation. 

Årets stora kundundersökning, NKI, 
genomfördes i mars. Resultatet 
visade vilka områden som behöver 
förbättras och arbetet med handlings 
planer påbörjades.

Webbutveckling. I mars lanserades en 
uppdaterad hemsida med bland annat 
en förbättrad struktur och FAQ.

Friskhet i fokus. I mars/april gjorde 
alla medarbetare en friskvårdsprofil 
där resultatet glädjande visade höga 
värden på välbefinnande. 

Projektinvigning av nybyggnationen 
Furiren 2 i Solna gick av stapeln i 
maj. 248 lägenheter tillkommer  
på Strix.

ÅRET I KORTHET

FEBRUARI MARS APRIL JUNIMAJJANUARI

började vi bygga under 2016.

259
STUDENTBOSTÄDER
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Stambytet på Filosofen 3 färdigställdes 
i december. Hela Lappkärrsberget har 
nu fått nya stammar, med undantag 
för några få gemensamhetskök.

Inflyttningen har blivit jämnare 
under året. Totalt flyttade 3 140 nya 
studenter in. De största inflyttnings
dagarna är vid kursstart i mars och 
september. 1 september flyttade 620 
nya studenter in och 1 mars flyttade 
456 studenter in.

Vi deltog på Business Arena, med 
egen utställningsmonter. Temat i 
montern var ”Vi vet hur studenter 
vill bo” som utgick från rapporten 
Framtidens studentbostäder.

Stambytet påbörjades på Nyponet. 
Vid årsskiftet var 40 av 145 lägen
heter klara. Projektet som helhet 
kommer att färdigställas under 2017. 

Motiverade medarbetare. Under 
sökningen MMI, genomfördes i 
november och visade att majoriteten 
av medarbetarna är fortsatt både 
motiverade och nöjda med sin 
arbetssituation som helhet.

Utemiljön låg i fokus under hösten 
och flera områden fick nya hållbara 
och lättskötta grönytor.

Under ett event hos White Arkitek
ter i november kunde studenter 
”provgå” konceptbostäderna, 
som presenterats i rapporten 
 ”Framtidens studentbostäder”,  
med hjälp av VRglasögon.

Priset för ”Årets SAFE:are” delades 
ut i november, för att uppmärk
samma de medarbetare som i sitt 
dagliga arbete bäst agerat utifrån 
organisationens värdegrund.

Under Almedalsveckan i juli arrang
erades bland annat rundabords
samtal och lansering av rapporten 
”Framtidens studentbostäder”.

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

11
NYA LÄGENHETER
kunde färdigställas genom om
byggnation av mindre utnyttjade 
gemensamhetsområden.

394
MILJONER
kronor blev årsomsättningen 2016. 
Fastigheternas bedömda  marknadsvärde 
uppgick till cirka 5,5 mkr. Det bokförda 
värdet för fastigheterna var 1 227 mkr.
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PÅ GOD VÄG FRAMÅT
Under året har samtliga budgeterade underhållsprojekt genomförts 
enligt plan. Trots, en för året, lägre energibesparing än förväntat är vi 
på god väg att nå vårt långsiktiga mål om 25 procent energibesparing 
till år 2023.
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Året har präglats av ett betydande under-
hållsarbete av fastighetsbeståndet. Samtliga 
budgeterade underhållsprojekt har lycko-
samt genomförts under året och totalt har 
nästan 100 pentrykök och 20 gemensamhets-
kök renoverats. Vi har dessutom påbörjat ett 

omfattande stambyte på det 21 våningar höga huset Nyponet 
samt påbörjat byte av pentrykök.

På Lappkärrsberget monterades modulhuset ner enligt 
plan. Ett entreprenörsrum har iordningställts och samtliga 
plåtdörrar har målats om. Vidare färdigställde vi stambytet på 
Filosofen 3 samt renoverade cirka 20 gemensamhetskök och 
påbörjade byte av pentryköken.

På Kungshamra har de skadade fasadsocklarna lagats på 
samtliga hus, de sista värmekulvertarna har bytts ut och kryp-
grunder har isolerats. 

Arbetet med att byta ut det gamla låssystemet fortsatte 
under 2016. Totalt har nu 70 procent av våra bostäder det nya 
elektroniska låssystemet iLOQ.

egenutförda reparationer
Utvecklingen av fastighetsskötseln har fortsatt och en större 
andel enklare reparationer utförs nu av egen personal. För att 
kunna upptäcka fel och brister i god tid och därmed undvika 
felanmälan, har fokus lagts på mer frekvent tillsyn i fastig-
heterna. Att åtgärda felanmälningar snabbare och effektivare 
har också prioriterats. 

skötsel inne och ute
I årets kundundersökning fick trivseln i gemensamma och all-
männa utrymmen lägre resultat än föregående år. Flera sats-
ningar har därför gjorts kring renhållning och allmän trivsel. 

Kostnaderna för hushållssopor och grovsopor har ökat 
kontinuerligt under flera år och en entreprenör har anlitats 
för att genomlysa kostnader och hantering. 

Under hösten fokuserade vi även på den yttre miljön och 
på flera av våra områden har vi skapat hållbara och lättsköt-
ta grönytor. På Kungshamra har en arkitektfirma tagit fram 
ett upprustningsförslag för återställning till den ursprungligt 
planerade gårdsmiljön.

hyresförhandlingar och vakanser
Hyresförhandlingen vid årets början gav resultatet 1,1 procent. 

PENTRYKÖK 
HAR BYTTS UT UNDER ÅRET

100
Underhålls-  
och reparationskostnader

70 % av lägenheterna har nu fått det  
nya elektroniska låssystemet iLOQ.
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FÖRVALTNING
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Under hösten genomfördes hyresförhandlingar inför 2017, 
vilket bland annat resulterade i att vi fick möjlighet till en 
ökad satsning på städning av gemensamhetsköken. 

Bostadsvakanserna är fortsatt nära noll. Hyresbortfall vid 
underhållsåtgärder har överlag hanterats effektivt genom att 
merparten av hyresgästerna kunnat bo kvar med rabatterad hyra. 

nya avtal
Ett relativt omfattande arbete har lagts ned på att förhandla 
fram nya avtal med Stockholms Studenthyresgästers Fören-
ing, SSF, för hyreshöjning vid standardhöjande åtgärder. Det 
nya avtalet medger bland annat hyreshöjning efter upprust-
ningen på Nyponet och får ses som ett genombrott i arbetet 
kring hur vi ska arbeta i den här typen av frågor.

ENERGI- 
BESPARANDE  
ÅTGÄRDER
Den ackumulerade energibesparingen landade på 
11 % och trots en inledande kall vinter överskred 
vi målet på 7,5 %. Vi är på god väg mot vårt lång
siktiga mål om 25 % energibesparing till år 2023.

Arbetet med att effektivisera undercentralerna 
pågår. Inomhustemperaturen har mätts i närmare 
1 000 lägenheter. Målet är att uppnå en retur
temperatur på fjärrvärmen som ligger under 
leverantörens gräns för straffavgift. Belysnings 
armaturer har bytts ut till LEDarmaturer i flera 
områden. 
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G11%
var den ackumulerade 

energibesparingen 2016.
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Vi har lyckats hålla  
tidplanen hela vägen

Fastigheten Nyponet på Körsbärsvägen nära Roslags-
tull är med sina 21 våningar det högsta i vårt fastighets-
bestånd och ett känt landmärke. Huset, som består av två 
ihopbyggda huskroppar, är byggt i mitten av 1950-talet 
och har varit studentbostäder från början. 

– När Nyponet byggdes var det här området lite av 
fattigkvarter, berättar Michael Stenman, projektledare 
för stambytet. Det är renoverat en gång, 1979, då man 
byggde till så att alla lägenheter fick eget badrum. Men 
då gjordes inget stambyte, utan de nya badrummen an-
slöts till befintliga stammar. 

Det var med andra ord hög tid för stambyte. Nyponet 
rymmer 145 lägenheter och är övervägande lägenheter 
om två rum och kök. Det är både badrum, kök och pen-
trykök som nu byggs om.

– Att göra ett så omfattande stambyte är i sig inga 
problem, säger Michael. Men att göra det i ett 21-vå-
ningshus ställer speciella krav på både utförande och 
planering. 21 våningar är högt! Till exempel kan vi bara 
ha en bygghiss. Det är ganska mycket material som ska 
rivas ut, fraktas ner och sorteras – och lika mycket material 
som ska upp.

Att färdigställa ett stambyte tar ungefär åtta veckor 
per lägenhet. Första veckan görs allt elarbete och där-
efter påbörjas rivningen. Hittills har tidplanen hållits 
utan förseningar.

– I ett trevåningshus brukar man stänga av vattnet 
stamvis, fortsätter Michael. Då drabbas bara tre till sex 
 lägenheter åt gången och det finns alltid vatten i köket 
eller i badrummet. Om vi hade stängt av en hel stam i 
Nyponet skulle det vara 42 lägenheter som inte har 
 vatten eller avlopp på sju till åtta veckor. Det är en prak-
tisk omöjlighet. Stammarna är också väldigt höga och för 
att lösa det har vi fått göra provisoriska inkopplingar. Var-
annan vecka påbörjas åtta nya lägenheter. I källaren har vi 
byggt duschar, toaletter och små köksutrymmen. Såklart 
innebär det ett visst besvär för hyresgästerna, så alla får en 
hyresreducering som kompensation.

Till sommaren 2017 beräknas stambytet av Nyponet 
vara klart. Ytskikten blir lika i alla lägenheter och material 
har valts utifrån hållbarhet, miljövänlighet och i en neu-
tral färgskala. Hyreslagen kräver dock att hyresgästen 
godkänner innan projektstart genom ett så kallat hyres-
gästintyg. Eftersom det vid ett stambyte även utförs 
standard höjande åtgärder innebär det en hyreshöjning.

– Vi har haft informationsmöten med hyresgäster-
na före där vi berättat vad ett stambyte innebär. Ja, det 
kommer bullra och damma rejält ett par veckor. Men det 
är nödvändiga åtgärder. Det har varit förvånansvärt få 
klago mål. Många av hyresgästerna har ju också haft pro-
blem en längre tid, med exempelvis flera avloppsstopp 
och välkomnar nu säkert ett stambyte, avslutar Michael.

Att göra stambyte på 145 lägenheter är väl ingen konst för en 
 erfaren projektledare. Men när huset består av 21 våningar  
är det en annan femma. Michael Stenman berättar om stambytet 
som pågår i SSSB:s högsta studentskrapa.

»
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nyponet
Adress: Körsbärsvägen 9
Byggår: 1957
Antal våningar: 2 x 21, med 
en halv vånings höjdskillnad
Antal lägenheter: 145 st (6 st 
ettor, 122 st tvåor, 17 st treor)
Projekt: Stambyte samt byte 
av samtliga badrum, kök och 
pentryn
Projektstart: Augusti 2016
Avslut: Juli 2017

Michael Stenman, projektledare 
för stambytet på Nyponet.
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ETT GLÄDJANDE 
NYBYGGNADSÅR
Närmare 300 nya studenter kommer hitta hem hos oss 
tack vare nybyggda studentlägenheter. Dessutom har vår 
omfattande  inventering av befintligt fastighetsbestånd 
 redan gett oss fler lägenheter.
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T otalt påbörjades nyproduktion av 259 stu-
dentlägenheter under året, vilket överträffade 
uppsatta mål om 245 med 14 lägenheter. Mycket 
är tack vare den gedigna inventering och ut-
redning av vårt befintliga fastighetsbestånd för 
att hitta nya möjliga byggprojekt. Det konkreta 

resultatet av inventeringen blev elva nya studentlägenheter som 
kunde färdigställas genom ombyggnation av mindre utnyttjade 
gemensamhetsutrymmen.

För att vi fortsatt ska kunna arbeta strukturerat och lång-
siktigt med att utveckla vårt fastighetsbestånd håller vi på att ta 
fram en nybyggnadsstrategi. Arbetet påbörjades i slutet av året 
och strategin beräknas vara klar och implementeras under 2017.

godkänd detaljplan
Ett av våra mål för nyproduktion 2016 var att få minst en (1) god-
känd detaljplan, vilket uppnåddes redan i januari genom att 
detaljplanen för Lappkärrsberget vann laga kraft. Här har vi nu 
påbörjat planeringen av närmare 800 nya studentlägenheter.

påverkansarbete
I vårt påverkansarbete vill vi vara en pådrivande faktor för att 
skapa bättre förutsättningar för att underlätta byggandet av nya 
studentbostäder. Vi vill också öka kunskap och förståelse för 
studentbostadsfrågan genom att knyta kontakt med politiker, 
beslutsfattare och tjänstemän som kan  påverka regler som 
underlättar när vi bygger fler studentbostäder. Under året har 
vi träffat kommuner, tjänstemän och politiker gällande markan-
visningar och detaljplaner genom bland annat:

• Nätverkande på plats i Almedalen
• Möten med politiker och andra nyckelpersoner
• Svara på remisser 
• Rapporten ”Framtidens studentbostäder”

hållbar utveckling
För att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling har vi lagt stort 
fokus på hållbarhetsfrågor. Under året påbörjades arbetet med en 
hållbarhetspolicy och en hållbarhetsstrategi med handlingsplan 
som i slutet av 2016 antogs av styrelsen. Förändrade lag   krav inne-
bär att vi från och med nästa år kommer att skriva en hållbarhets-
redovisning. Arbetet med detta påbörjades under 2016.

NYPRODUKTION

Målet på 245 påbörjade nybyggnationer  
överträffades med 14 lägenheter.

+14
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Genom stora satsningar på nybyggnation har hela 259 lägenheter påbörjats under året för att bli hem åt nya studenter.
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furiren 2, strix 
solna
Adress: Armégatan, Solna
Vad: Två nya hus, 10 
våningar + källarplan, tätt 
sammanknutna med den 
befintliga byggnaden. 
Totalentreprenör:  
Veidekke Entreprenad AB
Antal lägenheter:  
248 st, varav:
Hus 1: 108 ettor, 18 tvåor
Hus 2: 105 ettor, 17 tvåor
Total byggnadsarea:  
1 115 kvm
Bruttoarea (inklusive 
öppenarea): 10 596 kvm

Larsa Jansson, projektledare  
för Strix.
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Det är härligt att vara igång

I maj påbörjades nyproduktionen av vad som varit vår 
största satsning inom nybyggnation på många år. 248 
nya studentlägenheter byggs nu på fastigheten Furiren 2 
i området Strix i Solna.

– Vi har redan ett hus med 295 bostäder på tomten, 
berättar Larsa Jansson, projektledare för nybyggnationen 
på Strix. Detta är en förtätning som har diskuterats under 
tio år och det känns härligt att det äntligen är igång. Nu 
blir det nästan dubbelt så många lägenheter här!

Området ligger bra till som studentboende; nära 
Karolinska Institutet och bara några minuters promenad 
från Västra Skogens tunnelbanestation. 

De nya bostäderna består av två hus i vinkel, placera-
de framför det befintliga studentbostadshuset längs med 
Armégatan. Husen är utformade som loftgångshus och 
tillsammans med det gamla huset bildar de två gårdar. 
På innergårdarna görs plats för cykel- och bilparkering 
samt träd och buskar. De befintliga träd som växer på 
norra delen av tomten har bevarats så långt som möjligt.

– Loftgångarna vetter mot söder och väster för att ge 
så mycket ljusinsläpp som möjligt, säger Larsa. Husen 
är ganska kompakta med stomme i betong och fasad 
av betongelement. För att lätta upp och ge dem mer 
personlig karaktär får husen olika färger, ett gult och 
ett rött. Fasaderna mot Armégatan har också nivåskill-
nader, reliefer, runt fönstren. Det skapar spännande 
former av ljus och skuggor efter hur solen rör sig och 
ger husen ett mer levande uttryck.

Husen blir tio våningar plus källarplan. De 248 lä-

genheterna byggs i varierande storlekar, ettor och tvåor 
med kök. Ungefär 15 procent av lägenheterna blir två 
rum och kök. Entréplanen kommer rymma tvättstugor, 
förråd och teknikutrymmen.

– Utmaningen har legat i förarbetet. Det är dyrt att 
bygga små lägenheter och våra studenter har som bekant 
en tajt ekonomi som bland annat gör att vår hyres nivå 
blir begränsad. För oss som långsiktig studentbostads-
aktör är det ju aldrig aktuellt att sälja av något som bo-
stadsrätter, säger Larsa. 

Bygglov beviljades redan 2014 för 181 bostäder. För-
slaget kunde dock bearbetas ytterligare så att det kunde 
inrymmas fler bostäder inom samma volym. Genom 
att använda en byggnadsteknik där bjälklagen består 
av massiva, prefabricerade och förspända betongplattor 
med en tjocklek om endast 230 mm har ytterligare en 
våning kunnat åstadkommas och 67 lägenheter har till-
kommit jämfört med det första förslaget. Inflyttning i 
det första huset sker i början av augusti 2017 och i hus 
två kommer inflyttning att vara i januari 2018. 

– Strix är ändå en förhållandevis liten del av vår 
totala nybyggnadssatsning, fortsätter Larsa. Vi har även 
fått detaljplanen godkänd för nästan 800 nya lägenheter 
på Lappis som vi planerar för. Parallella arkitektuppdrag 
pågår och just nu rivs bland annat parkeringshus och för-
skola för att ge plats för nya hus till ännu fler studenter.

– Det är otroligt kul att vi äntligen fått igång ny-
produktionen. Vi har en organisation som klarar av att 
driva detta och ser många spännande år framför oss!

Fler studenter hittar snart hem i Solna när vårt område Strix 
utökas med 248 lägenheter. Två helt nya hus utgör den största 
 satsningen inom nybyggnation på flera år för SSSB. Larsa Jansson 
är projektledare för bygget.

N
Y

P
R

O
D

U
K

T
IO

N»



20



DET VIKTIGASTE 
VI HAR
Våra hyresgäster – studenterna – är det viktigaste vi har. Vi vill vara 
en trygg hyresvärd i hela kedjan, från första gången de ställer sig 
i vår kö via tecknande av hyreskontrakt, inflyttning, under hela 
boendetiden fram till utflyttning och avslut av kontrakt. 
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Å
ret har präglats av arbetet med att höja 
våra studenters positiva upplevelse av oss som 
hyresvärd. Utvecklingsarbetet har fokuserat på 
att förbättra kundprocessen i allmänhet och 
klagomålshanteringen i synnerhet. Ökat sam-
arbete inom organisationen ska också göra oss 

 snabbare på att ta hand om kundernas synpunkter och framför 
allt att ge bättre återkoppling.

nöjda kunder överlag
I årets kundundersökning minskade vårt NKI-värde, Nöjd-
Kund-Index, från 4,04 till 3,88. Framförallt var det inomhus-
klimatet, ventilation och värme som fick lägre resultat, men 
även gemensamma utrymmen, bostadsområdet och otillräck-
lig klagomålshantering hade minskad nöjdhet. En handlings-
plan för ett långsiktigt kundarbete påbörjades, med fokus på 
bättre återkoppling vid felanmälan och snabbare åtgärdande 
av fel. Kundernas nöjdhet vad gäller kundvård, information 
och rimlig hyra var glädjande nog fortsatt hög.

uppdaterad undersökning för inflyttning
Vi hade ett fortsatt bra resultat i vår NII-undersökning, 
Nöjd-Inflyttnings-Index, i början av året. Parallellt med ut-
vecklingsarbetet för att förbättra NKI-resultatet gjordes även 
en uppdatering av inflyttningsenkäten, där bland annat nya 
frågor infördes. Den nya undersökningen gick ut för första 
gången under hösten. Resultatet ligger nu som bas för framtida 
mätningar, eftersom resultatet från den omarbetade under-
sökningen inte kan jämföras med den gamla undersökningen. 
 Utifrån NII-resultatet har vi tagit fram handlingsplaner för våra 
olika verksamhetsområden med regelbunden uppföljning.

jämnare inflyttning
Vår kö är i stort konstant med totalt cirka 50 000 personer. 
Av dessa är cirka 21 000 medlemmar i en SSCO-ansluten stu-
dentkår. Könsfördelningen är jämn mellan kvinnor och män.

Inflyttningen under de två stora inflyttningsdagarna har 
minskat jämfört med 2015, tack vare en jämnare inflyttnings-
ström under året. Den 1 mars flyttade 529 personer in och den 
1 september 688 personer.

boprövning
Liksom tidigare år genomförde vi två boprövningar, en för 

förmedlades under 2016.

3 140
HYRESKONTRAKT

Årets övergripande NKIvärde i 
kundundersökningen. 

3,88

Inflyttningar månad för månad 2016. 
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vårterminen och en för höstterminen. I boprövningen kon-
trolleras att hyresgästerna uppfyller våra boendekrav om att 
ha presterat minst 15 högskolepoäng (eller motsvarande) och 
vara aktiv medlem i en SSCO-ansluten studentkår. Totalt ge-
nomgick 10 375 hyresgäster boprövningen som resulterade i  
att 1 300 uppsagda lägenheter kunde frigöras till nya studenter.

otillåten andrahandsuthyrning
Under året har vi arbetat aktivt med att få bort otillåten andra -
handsuthyrning. Bland annat bevakar vi våra bostäder på webb-
platser som Airbnb och Blocket. Merparten av de ärenden som 
hanteras är dock direkta anmälningar. Under året  hanterades 
80 ärenden.

När rapporten ”Framtidens studentbostäder” var klar arrangerades bland annat ett event hos White Arkitekter där de konceptuella bostäderna UniBo, DuoBo och 
MultiBo kunde ses i virtual reality. Ett 20-tal studenter var på plats och kunde med VR-glasögon promenera omkring i en eventuell framtida bostad.
Foto: Anders Bobert, White Arkitekter

1 300
kunde frigöras tack vare årets 
två boprövningar.

BOSTÄDER
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stärker varumärket inför förändrad marknad
Vi inledde också ett grundläggande varumärkesarbete med att 
se över marknadserbjudande och profil för att rusta oss inför 
en marknad med allt fler studentbostadsaktörer. Arbetet in-
leddes med en varumärkesundersökning för att ta reda på hur 
stor kännedomen är om oss och hur vi uppfattas. Resultatet 
 visade glädjande bland annat att vi var det företag som flest 
stockholmsbor kände till spontant när det gäller bostadsföretag 
som erbjuder studentbostäder i Stockholm. Resultatet från un-
dersökningen kommer ligga till grund för fortsatt inriktning 
på marknadsarbetet samt profilering. 

utveckling hemsida
Arbetet med att utveckla vår hemsida och övriga digitala 
 kanaler fortsatte för att kunna ge både snabbare och enklare 
information till våra kunder. En referensgrupp med studenter 
har utgjort ett viktigt forum för att få in användarperspektiv. 
I mars lanserade vi en omarbetad hemsida med en förbättrad 
struktur, uppdaterade texter och bättre FAQ. 

almedalen
Årets Almedalsvecka var mycket givande. Förutom att lyssna 
på aktuella seminarier och knyta kontakter deltog vi även i 
debatter om studentbostäder och i enskilda samtal med ledande 
bostadspolitiker. Vi arrangerade två rundabordssamtal för att 
diskutera bostadsmarknaden och dess påverkan på Stockholm 
som kunskapsregion. Behållningen var stor, dels i form av för-
djupade kontakter med både riksdags- och kommun politiker, 
dels i tankar om att tillsammans med Studentbostadsföreta-
gen, SBF, arrangera fler liknande samtal på nationell nivå. Under 
Almedalsveckan lanserades också rapporten ”Framtidens stu-
dentbostäder” som vi tagit fram tillsammans med SBF och 
White Arkitekter. 

vi vet hur studenter vill bo!
När vi deltog på Business Arena i Stockholm i september byggde 
vi vidare på rapporten om ”Framtidens studentbostäder” med 
temat ”Vi vet hur studenter vill bo”. Med det budskapet ville vi 
inte bara förmedla vår långa erfarenhet på studentbostadsmark-
naden, utan även vår uttalade ambition om att vara lyhörda för 
studenternas behov. För att bjuda in till dialog i montern, hade 
vi ett interaktivt quiz, där besökarna fick testa sina kunskaper 
om studentboende. 

Under året flyttade totalt 3 140 nya 
studenter in i våra bostäder, vilket ger  
en omsättning på 42 %.

Över 2 000 studenter tillfrågades 
i undersökningen om ”Framtidens 
studentbostäder”.

42%
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För att utveckla bostäder som stämmer överens med 
studenternas preferenser har vi tillsammans med 
Studentbostadsföretagen, SBF, och White Arkitekter 
genomfört ett projekt om framtidens studentbostäder.  
I en stor undersökning, med över 2 000 studenter  
runt om i Sverige, framkom bland annat att en stor del 
föredrar ett annat gemensamt boende än traditionella 
studentkorridorer. Rapporten presenterades under 
Almedalsveckan. 

– Rapporten visar tydligt hur man önskar nyttja 
olika rumsfunktioner, från det privata egna badrummet 
till sociala ytor som kök och vardagsrum, berättar 
Mattias Carrass, projekt och affärsutvecklingsansvarig 
på SSSB.

Baserat på studiens resultat och Boverkets nya 
byggregler har White Arkitekter tagit fram tre koncept
bostäder för en, två och sex studenter; UniBo, DuoBo 

och MultiBo. I konceptbostäderna har de privata 
utrymmena flyttats längre in i lägenheterna och de 
gemensamma sociala ytorna har integrerats mer. 

– Vår uppgift framöver blir att försöka förverkliga 
vissa delar av rapporten, fortsätter Mattias, då skisserna 
på konceptbostäder är frikopplade från ekonomi. Nu 
påbörjas arbetet med att titta på vad som är möjligt att 
bygga, vad som går att förvalta och vad som kan plockas 
in i våra befintliga fastigheter. Vi behöver utveckla 
dagens studentkorridorer till att mer motsvara vad 
studenterna efterfrågar. Till  exempel  i det kommande 
projektet Björkhagen kommer loft gångarna att bli lite 
bredare, för att också kunna tjänst göra som balkong. 
Där skissar vi också på en delvis ny planlösning som 
skiljer lite mer på de sociala och privata ytorna av 
lägenheten. I mångt och mycket var rapporten ett 
kvitto på att vi faktiskt bygger rätt.

FRAMTIDENS STUDENTBOENDE

Tre förslag på konceptbostäder för studentboende har tagits fram. Här ovan MultiBo med plats 
för 4–6 studenter. Gemensamma och sociala ytor har flyttats fram och privata utrymmen som 
toalett och sovrum har flyttats längre in i bostäderna.  Bild: White Arkitekter

78%
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LÄGENHET SOM  
ETT HEM

K
U

N
D



26

Det finns ett starkt  
rättvisepatos hos studenter

För att få bo i en studentlägenhet hos oss måste två krav 
uppfyllas; studenten ska ta minst 15 högskolepoäng per 
termin samt vara aktiv medlem i en SSCO-ansluten 
studentkår. Inte konstigare än så. För att säkerställa att 
detta följs görs boprövningar två gånger om året. I år 
resulterade boprövningarna i att drygt 1 300 bostäder har 
kunnat frigöras. Det är många lägenheter, att jämföra 
med till exempel en nyproduktion som kanske ger 200 
bostäder.

– Det finns ett starkt rättvisepatos hos studenter, 
och de har en stor förståelse för prövningsreglerna, be-
rättar Maria Granbom, chef för kund- och förvaltnings-
service. De flesta har stått länge i kö och är måna om att 
bostäderna verkligen nyttjas av de som har rätt till dem. 

Boprövningen sker efter avslutad termin. Rent 
praktiskt samkörs SSSB:s register mot högskoleregistret 
Ladok, enligt samtyckesavtal upprättade med högskol-
orna, så att filer kan jämföras direkt. Många högskolor 
och utbildningsinstutioner har inte lämnat samtycke till 
körningen mot Ladok och många studenter, som fors-
kare och doktorander, läser kurser som inte registreras i 
Ladok. Det kräver specifika studieintyg som studenterna 

själva måste skicka in. Upp till hälften av alla bopröv-
ningar behövs därför göras manuellt.

– Vi jobbar mycket med att informera och att vara 
så tydliga som möjligt kring vad studenterna måste 
göra, säger Maria. Boprövningen sker på ”Mina sidor” 
på hemsidan och där finns all information samlad. Vi 
använder också oss av sociala medier.

– Studenterna har olika förutsättningar beroen de  
på vilken skola de läser vid. Det finns ett 50-tal  
SSCO-ansluta högskolor och universitet och svårigheten 
ligger i att alla är så olika när det gäller administra-
tionen. Dialog är därför A och O. Bara vi får kontakt 
med studenterna så brukar det mesta lösa sig. Klarar 
man inte boprövningen och anser att man har speciella 
omständigheter som påverkat det, kan man vända  
sig till SSCO:s bostadsdelegation för prövning av sitt 
ärende.

– Studenter kan också ansöka om en fritermin för 
att göra praktik eller något annat som inte ger högskole-
poäng. Ansökan om fritermin måste inkomma innan 
terminen påbörjats och man måste ha för avsikt att 
återuppta studierna efter friterminen. 

För att säkerställa att våra bostäder verkligen nyttjas av studenter görs 
boprövning två gånger om året. Maria Granbom är chef för kund- och 
förvaltningsservice och den som ansvarar för boprövningarna.

»
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boprövning
• Görs två gånger per år 
•  Boprövningen kontrollerar 

att studenten under aktuell  
 termin har klarat minst 
15 högskolepoäng (eller 
motsvarande)

•  Studenten måste vara aktiv 
kårmedlem i en SSCO
ansluten studentkår 

•  Under 2016 boprövades 
10 375 hyresgäster

•  1 300 kontrakt sades upp 
efter boprövningen vilket 
frigjorde bostäder till nya 
studenter

Maria Granbom, chef för kund- 
och förvaltningsservice.
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EN LÄRANDE  
ORGANISATION
För att leva upp till visionen ”Vi vill mer – fler bostäder och  
nöjdare kunder” satsar vi målmedvetet på att vara en väl 
 fungerande organisation som gör oss till en attraktiv arbetsgivare.  
För varje medarbetare upprättas en årlig övergripande kompetens- 
utvecklingsplan som stödjer verksamhetsmålen. 
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Ett av våra högt uppsatta mål är engagerade 
medarbetare som bidrar till en lärande organisa-
tion. I mars sjösattes en ny organisation med fram-
för allt förändringar inom förvaltningsorganisa-
tionen. Den tidigare boserviceavdelningen blev 
förvaltningsavdelningen som delades in i tre om-

råden, varav ett med strategiansvar för kommersiella lokaler. 
Även husvärdsrollerna tydliggjordes och fördelades över de nya 
områdena. Målsättningen är ökad samverkan i strategisk plane-
ring kring fastigheterna, underhållsprojekt och i kundfrågor. 
Den nya organisationen med förvaltare har tagit ett stort kliv 
framåt vad gäller både kompetens, ledarskap och affärsmässighet.

utveckling av våra kärnprocesser
Kvalitetsarbetet med att utveckla våra tre kärnprocesser har haft 
stor prioritet under året och engagerat hela organisa tionen. 
Den första processen ”Välmående fastigheter” har slutförts 
och arbetet med ”Trygga kunden” löper på enligt plan. Den 
 tredje processen ”Skapa nya bostäder” påbörjas i början av 2017. 
 Implementering sker löpande och stödjs med utbildning och 
 anpassning av våra verksamhetssystem. 

hälso- och friskvårdsfokus
Årets medarbetarundersökning, MMI, Motiverad-Medarbetar- 
Index, visade att majoriteten av medarbetarna överlag är nöjda 
med sin arbetssituation. De flesta känner sig också i hög grad 
motiverade. Det totala resultatet i undersökningen har dock 
minskat med två enheter sedan 2014. 

2016 har präglats av ett hälso- och friskvårdsfokus där vi er-
bjudit flera prova-på-aktiviteter och höjt friskvårdsbidraget. Alla 
medarbetare erbjöds att göra en friskvårdsprofil och  resul tatet, 
blev glädjande nog, högre värden för välbefinnande än vid förra 
mätningen. 

Sjukfrånvaron minskade till 3,8 procent, vilket är en klar 
minskning från 2015 års nivå på 5,4 procent. Ett aktivt arbete 
med hälso- och friskvårdfrågor, liksom uppföljning vid sjuk-
frånvaro och aktiv rehabilitering, är viktigt för att förebygga 
ohälsa. MMI- undersökningen, våra skyddsronder och medar-
betarsamtal är viktiga verktyg som ger oss möjlighet att följa 
upp vårt arbetsmiljöarbete.

 
ledarskap
Resultatet för området Ledarskap i MMI-undersökningen ökade 

Målet för delområdet ledarskap var satt 
till 4,1 och överträffades rejält

4,5

3,8 %

ANTALET ANSTÄLLDA

Sjukfrånvaron minskade från 5,4 % till 3,8 %.

37 män 23 kvinnor

MEDARBETARE

60 st
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med 14 procent sedan förra undersökningen och målet överträf-
fades rejält. Målet var satt till 4,1 och resultatet blev 4,5 (3,9 i 
mätningen 2014). De största förbättringarna hittades i chefens 
förmåga att vara drivande när det gäller att nå mål, förmåga att 
fatta och driva igenom beslut samt medarbetarsamtal. 

För att få en effektiv ledningsgrupp med bra dynamik 
pågår ett utvecklingsarbete med individuell coachning, en ny 
modell för ledningsgruppsmöten samt en ledarskapsplatt-
form med utbildningspaket.

kompetensutveckling
Att alla anställda behåller och höjer sin kompetens inom 
sina yrkesområden är viktigt för att vi på bästa sätt ska uppnå 
våra övergripande mål. Vi har under 2016 erbjudit utbildning 
inom bland annat hyresjuridik, grundläggande ekonomiut-
bildning, förändringsledning samt förberedelse inför process-
utvecklingsarbetet.

En GAP-analys som gjordes kring företagets kompetenser 
visade att det finns ett gap mellan våra uppsatta kompetens-
mål och den faktiska kompetens som finns i företaget. Under 
2017 kommer därför en utbildningsplan tas fram för samtliga 
medarbetare.

SAFE
Vår värdegrund SAFE – Samarbete, 
Ansvar, Framåtanda, Engagemang 
– är en strategiskt viktig del i 
utvecklingen av organisationen 
för en mer effektiv och kund 
fokuserad verksamhet. En särskild 
satsning gjordes därför för att alla 
medarbetare skulle få fördjupad 
kunskap i hur värdegrunden 
kan integreras och ge stöd i det 
dagliga arbetet. Den årliga med 
arbetarkonferensen fokuserade 
på värdegrunden och temaveckor 
infördes, där alla medarbetare 
satte ett SAFEord i fokus under 
en treveckorsperiod. Medarbetare 
fick även nominera varandra till 
”Årets SAFE:are” och i november 
delades pris ut till den som bäst 
implementerat värdegrunden  
i sitt dagliga arbete. 

SAMARBETE
ANSVAR
FRAMÅTANDA
ENGAGEMANG

Året har präglats av ett hälso- och friskvårdsfokus.
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De fyra ingångsbokstäverna i våra 
värdeord bildar tillsammans ett 
femte; SAFE – Trygghet. Även det 
ett viktigt och värdefullt ord för alla 
medarbetare att luta sig mot och 
implementera i sitt dagliga arbete.
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inflyttning
•  1 mars flyttade 529 nya 

studenter in
•  1 september flyttade 688 

nya studenter in

Johan Lundmark, husvärd på Pax

Per Broström, husvärd på Idun

Maria Kristoffersson, husvärd på 
Lappis
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johan på pax: – Genom vårt fastighetssystem ser jag 
när kontrakten upphör och kan förbereda utskick. Jag 
påminner de som inte har hört av sig och efter tredje 
påminnelsen brukar jag faktiskt ringa upp.

– Den tekniska besiktningen kan göras upp till sex 
veckor innan avflyttning. Då får jag också en chans att gå 
igenom städproceduren med hyresgästen, så att de för-
står vad som förväntas av dem. När hyresgästen är klar 
med städningen ska de ringa mig så att jag kan kontrollera 
och få nycklarna. Att slarva med kontrollen innebär bara 
merjobb för oss själva; då ska vi tillbaka till lägenheten, 
ta bilder, skriva rapporter med mera. En vanlig inflytt-
ningsdag är det kanske 20 nya hyresgäster – i mars och 
september omkring 100! Då är det skönt att få hjälp med 
till exempel städbesiktningen av kollegor. 

– Allt handlar om god planering – och att avsätta 
tid för den planeringen. Har man gjort sin hemläxa är 
de stora inflyttningsdagarna bara roliga! Att träffa de 
nya studenterna ger energi. Vi husvärdar är ju Stock-
holms studentbostäders ansikte utåt och det är viktigt 
att ge ett gott intryck. Jag önskar att det fanns ännu mer 
tid för varje hyresgäst eftersom det för många är det 
första egna boendet.

per på idun: – De stora in- och utflyttningsdagarna är 
roliga, men krävande. Studenterna har rätt att ha kvar 
sina nycklar fram till klockan 12 och nästa hyresgäst 
kommer redan klockan 14. Det är hektiska timmar, men 
skapar en härlig gemenskap bland oss medarbetare. Att 
vara fler gör också att det finns tid att skoja lite och att 
kunna ge ett trevligt första intryck, vilket gör mycket 

i relationen med hyresgästen. Tidigare år har vi stått 
flera anställda och trängts i receptionen. I år delade 
vi upp oss i området. Det blev tydligare för både oss 
och studenterna och mer utrymme att ge den där extra 
informationen. Om fem-sex studenter ska flytta in i 
samma hus är det smidigt att ge dem informationen 
samtidigt. 

– Den största utmaningen är att hinna med städ-
besiktningen. Det är tråkigt om en nyinflyttad kommer 
till ett ostädat boende. 

maria på lappis: – Lappis är vårt största bostadsområde 
och vi är flera husvärdar. Till inflyttningsdagarna fick vi 
ytterligare hjälp från kontoret. Vi delade upp oss i team 
– en som kontrollerade id-handlingar och gav nyckeln, 
och en som matade fram nycklar. Vi lämnar också en 
mapp med information om hemförsäkring, trivselregler, 
hur det är att bo i rum eller korridor och berättar att all 
information finns på hemsidan under Mina sidor. 

– Det är mycket logistik för att det ska flyta smidigt 
när nästan 200 nycklar ska delas ut. Dagarna är intensiva 
– men roliga! Sammanhållningen med kollegorna blir 
extra stark. Jag brinner för att förenkla både för oss och 
för kunderna och vi har ett mål för nästa år att ytterligare 
förenkla de stora inflyttningsdagarna.

– Som husvärd har jag en viktig roll. Det här är ju  
2 000 hem och vi vill att alla ska trivas. Många har långt 
till familj och vänner. På Lappis har vi många olika kul-
turer med många internationella studenter. Det är en 
rolig språklig utmaning att snabbt kunna byta mellan 
svenska och engelska.
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Två gånger om året är det extra högt inflyttningstryck. Hundratals 
studenter ska få nycklar till sin nya bostad – samtidigt som lika 
 många flyttar ut. För att lösa det praktiskt går alla medarbetare  
”Man ur huse” och hjälper till på plats. Tre husvärdar berättar. 

Skönt att få hjälp av kollegor»
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ÖVER HELA 
STOCKHOLM
Med nästan 8 000 studentbostäder är vi störst  
i Sverige. Våra studentbostäder är fördelade på  
33 fastigheter över hela Stockholm, merparten  
i Stockholms stad. 

94

535

295
+248

311 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  230  000 kvm
•  I fastighetsbeståndet ingår även en del lokaler, som 

uppgår till 14 000 kvm

19 % studentlägenheter

49 % studentrum32 % 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 visionen ”Vi vill mer – fler bostäder och nöjdare 
kunder” har vi en tydlig riktning, mot såväl våra långsiktiga 
 mål som i det dagliga arbetet. 
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styrelse

vd

projekt &
affärs- 

utveckling
kommunikation 

& marknad hr ekonomi & it

teknikförvaltning

kund- &
förvaltnings-

service
förvaltning 

norr
förvaltning 

syd/väst
förvaltning 

city projekt teknisk
service

finans

presidiet

staben fungerar som en stödfunktion till orga
nisationen med ansvar för ekonomi, finans, HR, IT, 
kommunikation och projekt och affärsutveckling.

teknikavdelningen består av 
projektledare som driver underhålls 
och nybyggnadsprojekt. Här finns  
även driftsservice, som ansvarar för  
att driften fungerar i fastigheterna.

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



38



39

FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen 
Stockholms studentbostäder, organisationsnummer 
802003-2887, avger följande förvaltningsberättelse för 
2016 års verksamhet.
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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. 
En ledamot väljs på förslag av Stockholms Student-
hyresgästers Förening (SSF) och en ledamot på förslag 
av SSSB:s personalorganisationer. Styrelsens samman-
sättning förändras därför delvis varje halvår. Nedan-
stående sammanställning avser styrelsens samman-
sättning per 2017-04-08. Styrelsen har sammanträtt sju 
gånger under året 2016.

styrelsens sammansättning
Ordinarie
Leif Garph Ordförande
Veronica Sällemark Förste vice ordförande
Büsra Kocatürk Vice ordförande
Göran Cumlin Vice ordförande
Eric Tällberg
Karin Böttiger
Marika Jonsson
Anna Wallgren
Emelie Eduard
Jonny Flodin
 
Suppleanter
Ebba Ringborg
Ola Palmgren   

adjungerade på styrelsemöten
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi
Michael Kumlin, ombudsman SSF

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

Ordinarie
Ulf Westerberg (auktoriserad revisor)
Jens Andersson
Torkel Kjellman1

 
Suppleanter
Stina Carlson (auktoriserad revisor)   
Sabine Pettersson

verkställande direktör
Ingrid Gyllfors

presidiet
Presidiet – styrelsens ordförande och tre vice ordförande – 
sammankallas för beredning av frågor och underlag inför 
styrelsemöten. Presidiet kan besluta  i ärenden som del-
egerats från SSSB:s styrelse.

utskott
Utskottsmöten hålls i samband med presidiemöten.

medlemskap
SSSB är medlem i HBV (Husbyggnadsvaror HBV För-
ening u p a), Fastigo (Arbetsgivarorganisationen för all-
männyttiga och kooperativa bostadsföretag), Student-
bostadsföretagen (SBF) och Sthlm6000+.

ledningsgrupp
Ingrid Gyllfors  Vd 
Sara Albrecht Förvaltningschef
Mattias Carrass Projekt- och affärsutvecklings- 
  ansvarig
Anette Ekström Kommunikationschef
Monica Ekman HR-ansvarig
Kenneth Wenner  Fastighetschef
Bo Årman Ekonomichef

1 Utsedd av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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STYRELSE: Göran Cumlin, Karin Böttiger, Marika Jonsson, Jonny Flodin, Ola Palmgren (suppl), Büsra Kocatürk, Leif Garph, Veronica Sällemark.
Saknas på bilden: Eric Tällberg, Emelie Eduard, Anna Wallgren och Ebba Ringborg (suppl).

LEDNING: Ingrid Gyllfors, Sara Albrecht, Eva Kaburek (ledningskoordinator), Monica Ekman, Anette Ekström, Kenneth Wenner och Mattias Carrass. 
Saknas på bilden: Bo Årman.

LEDNING

STYRELSE
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ändamålsparagraf 
Ändamålsparagrafen i SSSB:s stadgar lyder:
”Stiftelsen har till ändamål att uppföra, förvärva, äga och 
förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva medlem-
mar till Stockholms Studentkårers Central organisation, 
SSCO, anslutna kårer och andra enskilda eller grupper, 
som genom SSCO:s och myndigheternas beslut kan kom-
ma 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 
stiftelsens bostäder samt verka för en kulturell- och 
kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd.”

SSSB uppfyller sitt ändamål genom att tillhanda-
hålla bostäder för studenter som är medlemmar i en 
 SSCO-ansluten elev- eller studentkår. SSSB hyr ut cirka 
7 900 bostäder varav, 7 800 tillhör det egna beståndet 
och 100 bostäder är inhyrda. Vi är även aktiva i bransch-
organisationen SBF och i projektet Sthlm6000+ för att 
verka för studenternas bostadsfrågor, såväl i regionen 
som nationellt. Stiftelsen är aktiva i debatten kring stu-
dentbostäder genom debattartiklar, möten med besluts-
fattare vid t.ex. Almedalen och genom att besvara av 
 remisser. Stiftelsens uppdrag att verka för kulturell och 
kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd sker 
främst genom bidrag och stöd till de i våra områden 
aktiva områdesföreningarna.

händelser under året
Årets mål om att få en (1) godkänd detaljplan uppnåddes 
redan i januari då detaljplanen för Lappkärrsberget 
om närmare 800 nya lägenheter vann laga kraft. I maj 
påbörjades nybyggnation av 248 lägenheter i Furiren 2 i 
området Strix i Solna. Genom en omfattande inventering 
av befintligt fastighetsbestånd kunde även 11 lägenheter 
färdigställas genom ombyggnation av mindre nyttjade 
gemensamhetsutrymmen. Sammantaget blir detta 259 på-     
började nybyggnationer under 2016, vilket överträffar 
årets uppsatta mål med 14 lägenheter.

En policy för investeringsanalys togs fram och be-
slutades under året. Policyn är en sammanfattning och 
formalisering av tidigare riktlinjer och ska fortsättningsvis 
vara en ledning i samband med investeringsbeslut.

Förändrade lagkrav på hållbarhetsredovisning, men 

också ambitionen att uppnå en långsiktig och hållbar 
utveckling gjorde att ett stort fokus har lagts på håll-
barhetsfrågor. I slutet av året påbörjades en hållbarhets-
policy och en hållbarhetsstrategi med handlingsplan.

Samtliga budgeterade underhållsprojekt har genom-
förts enligt plan. Nästan 100 pentrykök och 20 gemen-
samhetskök har renoverats. Ett omfattande stambyte 
i fastigheten Nyponet påbörjades. Ett stort antal av de 
genomförda underhållsprojekten avser även energibe-
sparingsåtgärder och effektivisering av undercentralerna. 
Satsningar har också gjorts på den yttre miljön och 
renhållning, samt att göra felanmälan effektivare.

Nya avtal har förhandlats fram med SSF (Stock-
holms Studenthyresgästers Förening (SSF) för hyres-
höjning vid standardhöjande åtgärder vid stambyten. 

En ny organisation med förändringar främst inom 
förvaltningsorganisationen genomfördes i mars. Arbetet 
med att utveckla kärnprocesserna har haft stor prio-
ritet under året och engagerat hela organisationen. Im-
plementering sker löpande. För medarbetarna har året 
inneburit friskvårdsfokus med höjt friskvårdsbidrag och 
handlingsplaner utarbetade från resultatet av MMI, 
Motiverad-Medarbetar-Index. Majoriteten av medarbe-
tarna känner sig fortsatt nöjda överlag med sin arbets-
situation, även om det totala resultatet minskat något. 
Satsning har gjorts kring att implementera värdegrunden 
SAFE i det dagliga arbetet.

Under året har kraft också lagts på påverkansarbete 
gentemot politiker, beslutsfattare och tjänstemän som kan 
påverka regler om byggande av studentbostäder. Nämnas 
kan nätverkande på plats i Almedalen, möten med po-
litiker och nyckelpersoner, remissvar och rapporten 
”Framtidens studentbostäder”.

För att rusta oss inför en marknad med ökat antal 
studentbostadsaktörer inleddes ett grundläggande varu-
märkesarbete, med tillhörande kännedomsundersök-
ning. Arbetet med att ge snabbare och enklare infor-
mation till våra kunder fortsatte med att hemsidan har 
uppdaterats och fått förbättrad struktur.

Värdet i årets kundundersökning NKI, Nöjd-Kund-
Index minskade, främst noterades lägre resultat för 
inomhusklimat, gemensamma utrymmen och klago-
målshantering. Handlingsplan för att förbättra dessa 
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har tagits fram. Kundundersökningen vid inflyttning 
NII, Nöjd-Inflyttnings-Index, har uppdaterats med nya 
frågor som ligger till grund för framtida mätningar. 
Årets två boprövningar av totalt 10 375 studenter resul-
terade i 1 300 frigjorda lägenheter. Skärpt bevakning av 
otillåten andrahandsuthyrning har också gjorts. Under 
året flyttade totalt 3 140 nya studenter in.

ekonomiskt utfall
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38 605 
kSEK (33 240 kSEK). Stiftelsens totala intäkter uppgick till 
393 701 kSEK (388 674 kSEK). Hyresförhandlingen för 2016 
gav en hyreshöjning med 1,1 % från den första januari. 
Våra hyresintäkter har generellt ökat till följd av avslutade 
standardhöjande åtgärder inom flera fastig heter. Drift-
kostnaderna minskade något till 136 137 kSEK (136 966 
kSEK), medan stora resurser har lagts på fastigheternas 
underhåll, 88 015 kSEK (81 542 kSEK). Centrala admin-
istrationskostnader minskade till 37 020 kSEK (47 076 
kSEK) då föregående år innehöll kostnadsföring av tidi-
gare aktiverade projekteringskostnader av planerade ny-
byggnadsprojekt. Räntekostnader och liknande resultat-
poster ökade till 33 434 kSEK (31 796 kSEK) som en följd av 
kostnader för nyupptagna pantbrev. 

investeringar
Bruttoinvesteringar uppgick till 121  596 kSEK (50 046 
kSEK). Nyproduktionen i form av detaljplanearbete, 
projektering och nybyggnation summerade till 84 292 
kSEK (4 284 kSEK) och 36 107 kSEK (44 100 kSEK) avsåg 
byggnads investeringar, huvudsakligen stamrenoveringar, 
i vid årets ingång befintliga fastigheter. Investeringarna i 
maskiner och inventarier uppgick till 1 197 kSEK (1 662 
kSEK).

finansiering
Stiftelsens finanspolicy har till syfte att definiera enhet-
liga 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. 

lånestruktur
Belåningen av fastigheterna, inklusive kortfristig del, 
uppgick vid årets slut till 994 920 kSEK (995 444 kSEK). 
Andelen lån med rörlig ränta var vid årets slut 10,52 % 
(10,51 %). Den genomsnittliga räntenivån för lånen un-
der året blev 3,05 % (3,19 %).

Stockholms stad har lämnat kommunal borgen för 
ett mindre antal av stiftelsens upptagna lån. Stadens 
borgensansvar omfattar lån om 64  123 kSEK (64  647 
kSEK). Enligt beslut i Stockholms stad under våren 
1993 lämnas fortsättningsvis ingen kommunal borgen 
för stiftelsens eventuella nyupplåning. 

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

Riskerna för verksamheten består främst i föränd-
ring av efterfrågan, nyproduktion, större underhållsåt-
gärder, höjda energipriser, taxor, räntehöjningar, skatter 
och avgifter. 

Risken för betydande minskning av efterfrågan (va-
kanser) och därmed minskade hyresintäkter bedöms 
vara låg. Fastighetsbeståndet är geografiskt centralt be-
läget i Stockholm och ligger nära universitet samt hög-
skolor. Stockholms stad har även en stor bostadsbrist 
kombinerat med hög inflyttning, vilket ger möjlighet till 
låg vakansgrad samt stabila hyresintäkter under lång tid. 

Större underhållsåtgärder hanteras med en lång-
siktig 10-årig underhållsplan. 
 För alla större projekt som nyproduktion samt större 
underhållsåtgärder finns en etablerad projektmodell för 
styrning och uppföljning som ger en god kontroll. 

Risk för höjda energipriser och taxor begränsas ge-
nom att elpriset upphandlas och fastställs på treårs-
basis vilket ger möjlighet till en mer fast beräknad stabil 
kostnad.

Risk för ökade räntekostnader genom räntehöjningar 
minimeras genom aktiv skuldförvaltning av låne port-
följen tillsammans med räntesäkringar genom derivat 
som är godkända av finanspolicyn. Av en total låneportfölj 
om ca 995 mkr är ca 51 % av lånen långsiktigt säkrade ge-
nom derivat. Fastigheterna har även en mycket låg belå-
ningsgrad, vilket ger möjligt till god framtida upplåning 
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med goda lånevillkor i samband med expansion.
Risk för skattehöjning och olika avgifter som till 

exempel nya skatteregler och tomträttsavgifter bevakas 
kontinuerligt. 

väsentliga händelser efter räkenskapsårets 
utgång samt utsikter 2017
Stort fokus kommer ligga på genomförandet av bolagets 
affärsplan 2017–2018 för att uppnå verksamhetsmålen. 
Inom fastighetsförvaltningen kommer energibesparingar 
och stambyten prioriteras. Stiftelsen har blivit registrerad 
som elleverantör, vilket kommer medföra framtida kost-
nadsbesparingar. Det kommer även medföra retroaktiva 
besparingar från de senaste fem åren, vilka beräknas till-
falla resultatet kommande år.

Stiftelsens satsning att på ett mer strukturerat och 
långsiktigt sätt arbeta med utveckling av fastighets-
beståndet, i synnerhet med nyproduktion, påbörjades 
2016. Arbetet med att ta fram en nybyggnadsstrategi, 
planeras att slutföras och implementeras under 2017.

Regeringen beslutade i mitten av januari 2017 att 
upphäva Länsstyrelsens beslut om upphävandet om 
detaljplanen för Väbeln 3 i Stockholm. Detta innebär att 
Stockholms stads detaljplan står fast om en utbyggnad 
med 400 nya studentbostäder av vår befintliga fastighet 
längs Lidingövägen.

Nyproduktionen av 248 bostäder på Strix i Solna, 
som påbörjades i maj 2016, kommer att slutföras i två 
etapper. Den första etappen har beräknad inflyttning i 
augusti 2017 och den andra i januari 2018. 

Detaljplanen som möjliggör närmare 800 nya 
bostäder vid Lappkärrsberget vann laga kraft i början 
av 2016. Planering och förberedelse är i full gång och 
kommer att fortsätta under 2017. 

Projekt Regnbågen i Björkhagen förmodas bli an-
tagen i stadsbyggnadsnämnden under våren 2017. Detalj   -
planen försenades under 2016 på grund av ytterligare 
omarbetningar initierade av stadsbyggnadskontoret. 

Stiftelsen är 2017 värd för studentbostadskongressen 
StudBO17 och planeringsarbetet startades upp  tidigt 2016.

flerårsöversikt 1) 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, kSEK 393 701 388 674 387 161 371 419 359 938

Driftnetto, kSEK 151 931 153 799 156 165 141 531 118 656

Resultat efter finansiella poster, kSEK 38 605 33 240 38 066 9 002 10 388

Eget kapital, kSEK 267 011 238 504 209 976 178 747 163 254

Balansomslutning, kSEK 1 405 516 1 345 753 1 328 508 1 282 040 1 274 261

Synlig soliditet, % 19,0 17,6 15,8 14,1 13,2

1) År 2016-2013 enligt K3. 2012 beräknat enligt tidigare principer. 



45

Till förfogande stående vinstmedel, SEK

Balanserat resultat 158 761 456

Årets resultat 28 508 390

187 269 846

Disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs 187 269 846

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Grundfond Reservfond Balanserat 
resultat Årets resultat

Vid årets början 8 580 71 162 130 233 28 528

Vinstdisposition – – 28 528 28 528
Årets resultat – – – 28 508
Vid årets slut 8 580 71 162 158 761 28 508

RESULTATDISPOSITION

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
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Belopp i kSEK NOT 2016 2015
Hyresintäkter  390 933 382 575
Övriga rörelseintäkter 2 767 6 100
Rörelsens intäkter 4 393 701 388 674

Driftkostnader 5 136 137 136 966
Underhållskostnader 88 015 81 542
Tomträttsavgälder 6 5 568 5 489
Fastighetsavgift och fastighetsskatt 12 049 10 878
Fastighetskostnader -241 770 -234 875

Driftnetto 151 931 153 799

Avskrivningar och utrangeringar 7 43 078 41 906

Bruttoresultat 108 853 111 892

Central administration och  
försäljningskostnader 8, 9 37 020 47 076

Rörelseresultat 71 834 64 816

Ränteintäkter 206 219
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 33 434 31 796
Resultat från finansiella poster -33 229 -31 577

Resultat efter finansiella poster 38 605 33 240

Bokslutsdispositioner  3 119 –

Skatt 11 6 977 4 711
Årets resultat 28 508 28 528

RESULTATRÄKNING
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Belopp i kSEK NOT 20161231 20151231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 1 820 2 388
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 820 2 388

Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 13 1 227 106 1 227 942
Maskiner och inventarier 14 2 080 1 507
Pågående nyanläggningar 15 88 974 11 024
Summa materiella anläggningstillgångar 1 318 160 1 240 474

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav  40 40
Andra långfristiga fordringar  101 203
Summa finansiella anläggningstillgångar 141 243

Summa anläggningstillgångar 1 320 122 1 243 105

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres och kundfordringar 487 420
Övriga fordringar 5 737 1 576
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 8 834 8 091
Summa kortfristiga fordringar 15 058 10 087

Kortfristiga placeringar 17 – 50 000

Kassa och bank 18 70 336 42 561

Summa omsättningstillgångar 85 394 102 648

SUMMA TILLGÅNGAR 1 405 516 1 345 753

BALANSRÄKNING
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Belopp i kSEK NOT 20161231 20151231

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundfond 8 580 8 580
Reservfond 71 162 71 162
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 158 761 130 233
Årets resultat 28 508 28 528
Summa eget kapital 267 011 238 503

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax 2017  3 119 –
Summa obeskattade reserver 3 119 –

Avsättningar
Uppskjuten skatt 11 30 868 25 949
Summa avsättningar 30 868 25 949

Långfristiga skulder
Fastighetslån 19 994 920 995 444
Summa långfristiga skulder 994 920 995 444

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 54 768 38 225
Skatteskulder 11 2 059 –
Övriga skulder 9 063 3 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 43 708 44 605
Summa kortfristiga skulder 109 597 85 857

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 405 516 1 345 753

BALANSRÄKNING
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Belopp i kSEK 2016 2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 38 605 33 240
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 44 477 54 341

83 081 87 581
Betald skatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 83 081 87 581

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning()/Minskning(+) av rörelsefordringar 4 971 2 151
Ökning(+)/Minskning() av rörelseskulder 21 682 3 753
Kassaflöde från den löpande verksamheten 99 793 85 979

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – 1 180
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 121 596 48 866
Minskning av finansiella tillgångar 102 164
Kassaflöde från investeringsverksamheten -121 494 -49 882

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder 524 484
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -524 -484

Årets kassaflöde -22 226 35 613
Likvida medel vid årets början 92 561 56 948
Likvida medel vid årets slut 70 336 92 561

KASSAFLÖDESANALYS

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i kSEK 2016 2015

Betalda räntor
Erhållen ränta 179 195
Erlagd ränta 30 432 31 796
Övrigt -3 002 –

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av och nedskrivningar av tillgångar 42 083 41 906
Utrangering av materiella anläggningstillgångar 2 394 12 435

Likvida medel   
Kassa och bank 70 336 42 561
Kortfristiga placeringar – 50 000



50

Not 1 Redovisnings- och värdering s principer

allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Års-
redovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot 
föregående 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 för-
delar och risker som är hänförliga till leasingobjektet 
i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren. Hyresintäk-
terna aviseras i förskott och redovisas i den period ut-
hyrningen avser. I hyresintäkterna ingår hyrestillägg 
såsom fastighetsskatt avseende lokaler, bredband, el 
och vatten. Förskottshyror redovisas som förutbetalda 
hyresintäkter. Avtalade hyresrabatter vid stambyten be-
lastar den period de avser. Som övriga rörelseintäkter 
redovisas intäkter från aktiviteter utanför stiftelsens 
huvudsakliga fastighetsverksamhet. Övriga rörelsein-
täkter redovisas i den period de uppstår. Dessa utgörs i 
huvudsak 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 förpliktelse att betala 

ut ersättning. I stiftelsen förekommer endast avgifts-
bestämda pensionsplaner. Ersättning vid uppsägning 
utgår då stiftelsen beslutar avsluta en anställning före 
den normala tidpunkten för anställningens upphörande 
eller då en anställd accepterar ett erbjudande om fri-
villig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersätt-
ningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk 
fördel redovisas en skuld och en kostnad när stiftelsen 
har en förpliktelse att lämna sådan ersättning. 

låneutgifter
Låneutgifter redovisas som kostnader i den period de 
hänför sig till. 

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 anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivning görs linjärt över den bedömda nyttjande-
tiden. 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 kvarvar-
ande del av den gamla komponenten och den nya kom-
ponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpan-
de reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema-
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till-
gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 

NOTER Belopp i kSEK om inget annat anges
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
 Stomme 100 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 lik-
nande resultatposter. För dessa transaktioner upprättas 
säkringsdokumentation. När transaktionen ingås do-
kumenteras förhållandet mellan säkringsdokumentet 
och den säkrade posten, liksom stiftelsens mål för risk-
hanteringen avseende säkringen.

obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i 

balansräkningen, inklusive uppskjuten skatteskuld hän-
förlig till reserverna. 

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar. 

Omklassificering skattefordringar  
och övriga skulder
Ändring har skett avseende bolagets klassificering av 
skattefordringar och övriga skulder. Inbetald preliminär 
skatt redovisas som ett avdrag för skuld avseende fastig-
hetsskatt. Preliminär skatt har tidigare redovisats som 
skattefordran. Det medför att ändring har gjorts i före-
gående års siffror.

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 uppskattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för vä-
sentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i 
huvuddrag 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. Då de bokförda värdena 
inte i något fall överstiger taxerings- eller marknads-
värdena har ingen nedskrivning skett under året. 

kostnadsföras respektive aktiveras inom 
regelverket K3
Stiftelsen 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  Personalkostnader 2016 2015

Medelantalet anställda
Män 35 37
Kvinnor 25 23
Summa 60 60

Styrelse (ordinarie ledamöter) Kvinnor 50% 30%
     Män 50% 70%
Ledningsgrupp   Kvinnor 57% 38%
     Män 43% 62%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och verkställande direktör  2 276  2 203
Övriga anställda  28 929  30 402
Summa löner och andra ersättningar - 31 205 - 32 606

Sociala kostnader  14 857  14 693
(varav pensionskostnader)  4 295  3 899
Summa - 46 062 - 47 299

Medelantalet anställda beräknas som genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
Av stiftelsens pensionskostnader avser 378 kSEK (315 kSEK) gruppen styrelse och vd. 
Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kSEK (0).

Not 4 Rörelsens intäkter 2016 2015

Hyresintäkter
Bostäder 346 265 341 349
Hyrestillägg bostäder 19 639 19 114
Lokaler 19 609 18 844
Hyrestillägg lokaler 2 624 2 765
Garage/pplatser 6 122 5 620
Summa 394 260 387 692

Hyresbortfall
Bostäder 2 769 4 853
Lokaler 557 265
Summa -3 326 -5 118

Summa hyresintäkter 390 933 382 575

Övriga rörelseintäkter
Fakturerade kostnader 1 061 1 646
Ersättning för förvaltningstjänster 157 1 384
Övriga poster 1 550 3 069
Summa övriga rörelseintäkter 2 767 6 100

Summa rörelsens intäkter 393 701 388 674
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Not 5 Driftkostnader 2016 2015

Fastighetsskötsel 34 850 38 660
Reparationer 10 668 10 026
El 18 463 20 502
Värme 25 703 24 775
Vatten 7 707 6 919
Sophämtning 5 344 4 713
Bredband 9 945 10 110
KabelTV 585 675
Bevakning 487 1 267
Snöröjning 1 753 1 514
Förvaltningsadministration 12 057 8 061
Övriga kostnader 4 701 5 256
Summa driftkostnader -132 264 -132 478

Hyreskostnad för inhyrda bostäder 3 873 4 488
Summa driftkostnader inkl inhyrda bostäder -136 137 -136 966

Not 6 Tomträttsavgälder  2016 2015

Framtida tomträttsavgälder som ska erläggas avseende icke  
uppsägningsbara tomträttsavtal:   

Förfaller till betalning inom ett år 5 668 5 508
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 18 095 19 441
Förfaller till betalning senare än fem år 13 876 15 388

 37 638 40 337

Under perioden kostnadsförda tomträttsavgälder -5 568 -5 489

Not 7 Avskrivningar och utrangeringar 2016 2015

Byggnader 41 879 40 659
Markanläggningar 6 22
Maskiner och inventarer 625 612
Datasystem 568 614
Summa avskrivningar och utrangeringar -43 078 -41 906

Not 8 Centrala administrations- och försäljningskostnader 2016 2015

Försäljning och kommunikation 5 248 10 005
IT 7 048 6 786
Övrig administration 24 723 30 286
Summa centrala administrations- och försäljningskostnader -37 020 -47 076
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Not 9 Ersättning till revisorer 2016 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag 228 185
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 500 27
Skatterådgivning 28 27
Summa -756 -239

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag, övriga revisorer 15 21
Summa -15 -21

Summa ersättning till revisorer -772 -260

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 2016 2015

Räntekostnader 30 432 31 796
Övrigt 3 002 
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -33 434 -31 796

Not 11 Skatt 2016 2015

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader bygg
nader 33 087 28 383

Uppskjuten skattefordran avseende temporär skillnad bostad
sunderhållslånepost 2 219 2 434

Uppskjuten skatteskuld, netto 30 868 25 949

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 ko
stnadsförts vid inkomsttaxeringen samt tillämpning av olika avskrivningsprocent bokföringsmässigt och skat
temässigt. Temporär skillnad föreligger även avseende en i bokföringen utrangerad bostadsunderhållslånepost där 
skattemässigt värde kvarstår.
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Not 11 Skatt (fortsättning) 2016 2015

Årets skatt
Redovisat resultat före skatt 35 486 33 240

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) 7 807 7 313
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 77 56
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 57 43
Skatteeffekt av återlagda bokföringsmässiga avskrivningar  
byggnader 9 213 8 945

Skatteeffekt av skattemässigt avdragsgilla avskrivningar  
byggnader 14 139 16 312

Skattekostnad, före underskottsavdrag 2 862 67
Skatteeffekt av förändring underskottsavdrag 803 67
Summa aktuell skatt -2 059 0
Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt 
värde fastigheter 4 704 7 145

Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt 
värde bostadsunderhållslånepost 215 2 434

Summa uppskjuten skatt -4 919 -4 711

Kvarstående, ej redovisade, underskottsavdrag är beräknade till 0 kSEK (3 973).

12 Övriga anläggningstillgångar 2016 2015

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 684 6 835
Nyanskaffningar – 1 180
Avyttringar och utrangeringar – 331

7 684 7 684

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 5 296 5 012
Årets avskrivning enligt plan 568 614
Avyttringar och utrangeringar – 331

5 864 5 296

Bokfört restvärde vid årets slut 1 820 2 388

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 77 56
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 57 43
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Not 13 Förvaltningsfastigheter 2016 2015

Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 773 895 1 730 091
Omklassificering från pågående nyanläggning 41 050 43 804
Avyttringar och utrangeringar 1 794 –

1 813 151 1 773 895
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 629 380 588 721
Årets avskrivning enligt plan 40 885 40 659
Avyttringar och utrangeringar 799 –

669 465 629 380

Bokfört restvärde vid årets slut 1 143 686 1 144 515

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 578 556
Årets avskrivning enligt plan 6 22

584 578

Bokfört restvärde vid årets slut 11 17

Totalt bokfört restvärde vid årets slut 1 227 106 1 227 942

Med utgångspunkt från aktuella taxeringsvärden samt resultatet av en extern värdering 2015 av  
ca 60 % av beståndet bedömer vi det samlade marknadsvärdet på stiftelsens fastigheter och tomträtter på  
balansdagen till ca 5,5 miljarder SEK.
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Not 14 Maskiner och inventarier 2016 2015

Maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 441 441
Nyanskaffningar 23 –
Avyttringar och utrangeringar 81 –

383 441

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 441 441
Årets avskrivning enligt plan 4 –
Avyttringar och utrangeringar 81 –

364 441

Bokfört restvärde vid årets slut 19 0

Inventarier   
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 15 875 15 393
Nyanskaffningar 1 174 482
Avyttringar och utrangeringar 79 –

16 970 15 875

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 14 368 13 756
Årets avskrivning enligt plan 620 612
Avyttringar och utrangeringar 79 –

14 909 14 368

Bokfört restvärde vid årets slut 2 061 1 507

Totalt bokfört restvärde vid årets slut 2 080 1 507
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Not 15  Pågående nyanläggningar samt om- och tillbyggnad 2016 2015

Vid årets början 11 024 18 880
Nyanskaffningar 120 399 49 564
Utrangeringar 1 399 12 435
Omklassificering till förvaltningsfastigheter 41 050 44 984
Vid årets slut 88 974 11 024

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016 2015

Förutbetalda hyresutgifter 862 1 124
Övriga upplupna intäkter 1 348 2 189
Förutbetalda försäkringspremier 1 136 1 332
Övriga förutbetalda kostnader 5 488 3 446
Vid årets slut 8 834 8 091

Not 17 Kortfristiga placeringar 2016 2015

6 månaders fastränteplaceringar hos bank. – 50 000

Not 18 Kassa och bank

En outnyttjad checkräkningskredit om 5 mkr (5) finns.

Not 19 Långfristiga skulder 2016 2015

Skulder till kreditinstitut   
Förfaller till betalning inom ett år 486 240 537 034
Förfaller till betalning mellan ett och fem år 432 594 282 324
Förfaller till betalning senare än fem år 76 086 176 086

994 920 995 444

En betydande andel lån löper för närvarande med korta löptider för att erhålla lägre räntekostnad. Derivatinstru
ment 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 kSEK i Furiren 2 löper på obestämd tid så länge stiftelsen nyttjar fastigheten till studentboende. 
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Not 20  Verkligt värde på derivatinstrument  
som används för säkringsändamål 2016 2015

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick  
på balansdagen till följande:

Kontrakt med negativa verkliga värden:
Ränteswappar 58 001 51 483

Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2016 2015

Förskottsbetalda hyresintäkter 28 709 26 530
Upplupna löne och pensionskostnader 5 046 5 143
Upplupna räntekostnader 3 787 3 893
Upplupna taxebundna kostnader 2 189 6 225
Upplupna projekt och underhållskostnader 3 598 1 520
Övriga poster 380 1 295
Vid årets slut 43 708 44 605

Not 22 Ställda säkerheter 2016 2015

Fastighetsinteckningar 930 797 930 797

Not 23 Eventualförpliktelser 2016 2015

Fastigos Garantifond 597 620

Not 24 Resultatdisposition 2016 2015

Balanserat resultat 158 761 130 233
Årets resultat 28 508 28 528

187 269 158 761

Disponeras enligt följande i ny räkning överförs 187 269 158 761
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Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms studentbostäder, 
org.nr 556079-0445

Rapport om årsredovisningen

uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stif-
telsen Stockholms studentbostäder för år 2016. 

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 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen.

grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns 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.

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 den bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen återfinns på sidorna 3 till 40. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information.

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 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga fel-
aktigheter.

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.

 
revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans 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:

•    identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-

REVISIONSBERÄTTELSE
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ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-
målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

•    skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens in-
terna 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 hän-
delser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revi-
sionsbevis som inhämtas fram till datumet för revi-
sionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fort-
sätta 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 revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt tid-
punkten för den. Vi måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen 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 rätt visande 
bild av stiftelsens 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 2016.

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

grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns 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 
 enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
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•      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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldig het 
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 gransk-
ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
 b edömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och 
 prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Stockholm den 2017-04-12

Ulf Westerberg, Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Torkel Kjellman, av Stockholms stad utsedd revisor

Jens Andersson, av SSCO:s studentråd utsedd revisor
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Se def. 2016 2015 2014 2013 2012
LÖNSAMHET
Direktavkastning, % 1 9,4 8,7 9,4 8,5 7,5
Överskottsmarginal, % 2 29,2 27,5 29,8 28,1 23,7

RISKBEDÖMNING
Vakansgrad, % 3 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4
Omflyttningsgrad, % 4 42 47 43 49 46
Räntetäckningsgrad, ggr 5 3,44 3,36 3,20 2,82 2,36

KAPITAL OCH FINANSIERING
Likviditet, % 6 77,9 117,2 77,6 34,9 19,2
Synligt eget kapital, SEK/kvm 7 1092 974 852 731 664
Synlig soliditet, % 8 19,0 17,6 15,8 14,1 13,2
Fastighetslån, SEK/kvm 9 4 069 4 066 4 043 4 072 3 931
Kapitalkostnader, SEK/kvm 10 124 130 147 151 148

FÖRVALTNING
Driftnetto, SEK/kvm 11 621 628 634 578 482
Underhållsgrad, % 12 25,1 23,6 23,2 23,2 27,6
Underhåll och reparationer, SEK/kvm 13 404 374 356 353 404
Central administrationskostnad,  
SEK/kvm 14 151 192 166 153 135

Fastighetsskötsel, SEK/kvm 15 143 158 152 141 131
Antal bostäder/anställd 16 131 131 136 137 138

KUND
NKI (NöjdKundIndex) 17 3,88 4,04 3,96 4,00 4,00
Hyresgäster 25 år, % 18 41 32 34 41 41

PERSONAL
Personalomsättning, % 19 6,7 18,0 17,2 10,3 6,9
Sjukfrånvaro, % 20 3,8 5,0 3,5 3,4 2,6
MMI (MotiveradMedarbetarIndex) 21 66   68  73

FASTIGHETSUPPGIFTER
Bostadshyror, SEK/kvm 22 1 576 1 539 1 518 1 453 1 401
Lokalhyror, SEK/kvm 23 1 542 1 555 1 458 1 291 1 326
Byggnader bokfört värde, SEK/kvm 24 4 677 4 675 4 634 4 662 4 271

2013–2016 enligt K3. År 2012 är beräknat enligt tidigare principer. 

NYCKELTAL
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1) direktavkastning, % 
Fastigheternas samlade driftnetto 
med avdrag för administrationskost-
nader i förhållande till bokfört värde 
på fastigheterna på balansdagen. 

2) överskottsmarginal, %
Rörelseresultatet exklusive avskriv-
ningar i förhållande till totala in-
täkterna. Nyckeltalet visar hur stort 
överskott verksamheten genererar i 
förhållande till intäkterna. 

3) vakansgrad, %
Hyresvärdet på under året outhyr-
da objekt i förhållande till totala 
årshyran. 

4) omflyttningsgrad, %
Antal omflyttningar i beståndet 
i förhållande till antal bostäder. 
Detta är ett mått på hur stor andel 
av bostäderna som bytt hyresgäst 
under året.

5) räntetäckningsgrad, ggr 
Rörelseresultat exklusive avskriv-
ningar plus finansiella intäkter i 
förhållande till finansiella kostna-
der. Nyckel talet visar hur mycket 
resultatet kan sjunka utan att 
räntebetalningarna är i fara.

6) likviditet, %
Omsättningstillgångarnas värde 
i förhållande till de kortfristiga 
skulderna, det vill säga storleken på 
de tillgångar som kan omvandlas till 
likvida medel för att betala de skul-
der som förfaller inom ett år. Detta 
är ett mått på företagets betalnings-
förmåga på kort sikt.

7) synligt eget kapital, sek/kvm
Det synliga egna kapitalet vid en 
bokföringsmässig beräkning av 
tillgångar och skulder.

8) synlig soliditet, %
Synligt eget kapital i förhållande till 
balansomslutningen på balansda-
gen. Visar hur stor del av de bokför-
da tillgångarna som är finansierat 
med eget kapital. Här redovisas inte 
den justerade soliditeten, det vill 
säga det egna kapitalet i förhållande 
till fastigheternas verkliga värde.

9) fastighetslån, sek/kvm
Främmande kapital, det vill säga 
lån från kreditinstitut.

10) kapitalkostnader, sek/kvm
Räntekostnader för lånat kapital.

11) driftnetto, sek/kvm
Rörelsens intäkter minus kostna-
der för drift, underhåll, tomträtt 
och fastighetsskatt. Visar resultatet 
från verksamheten som ska bära 
kostnader för administration och 
finansiering samt avkastning på 
eget kapital.

12) underhållsgrad, %
Kostnadsförda underhålls- och 
reparationsåtgärder förhållande till 
omsättningen. Visar hur stor del 
av intäkterna som används för att 
hålla fastigheterna i god kondition.

13) underhåll och  
reparationer, sek/kvm
Kostnadsförda underhålls- och 
reparationsåtgärder per kvm för att 
upprätthålla fastighetsbeståndets 
kvalitet.

14) central administrations-
kostnad, sek/kvm
Kostnader för central adminis-
tration per kvm i den löpande 
verksamheten.

15) fastighetsskötsel, sek/kvm
Kostnader för fastighetsskötsel per 
kvm i den löpande verksamheten. 

16) antal bostäder/anställd
Nyckeltalet visar hur många bostä-
der företaget förvaltar per anställd, 
det vill säga antalet bostäder den 31 
december 2016 genom det genom-
snittliga antalet anställda.

17) nki (nöjd-kund-index)
Hur hyresgästerna upplever sitt 
boende hos SSSB. Tas fram genom 
en årlig enkätundersökning. Be-
tygsskalan är femgradig, där fem är 
högsta betyg.

18) hyresgäster 25 år, %
Andelen förstahandskontraktsin-
nehavare som är 25 år eller yngre.

19) personalomsättning, %
Andel anställda som slutat under 
året.

20) sjukfrånvaro, %
Andel kort- och långtidssjuka un-
der året. Föräldraledighet och vård 
av barn ingår ej.

21) mmi  
(motiverad-medar betar-index)
Medarbetarnas attityd och in-
ställning till sin arbetssituation 
på företaget. Tas fram genom en 
enkätundersökning som genomförs 
vartannat år. Betygsskalan är procen-
tuell, där 100 är högsta betyg.

22) bostadshyror, sek/kvm
Hyresintäkter per kvm för bostä-
der.

23) lokalhyror, sek/kvm
Hyresintäkter per kvm för lokaler 
exklusive parkeringsplatser och 
garage.

24) byggnader bokfört  
värde, sek/kvm
Byggnadernas anskaffningsvärde 
per kvm minus avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar.
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STOCKHOLM
Apeln 13 Apeln ca 1763/19842)  1 3 10 9  23 1 520 1 576 3 096 8 391 95 800 T
Atlas 3 Lucidor ca 1700/19662) 28   7   35 1 189 161 1 350 1 364 32 917 T
Filosofen 29, Fysikern 1 Lappkärrsberget 196869/20003) 1 618 321 6 46 103 111 2 205 65 871 3 286 69 157 256 810 1 617 000  Ä
Kattrumpstullen 4 Roslagstull 1964 116   1   117 2 645  2 645 1 449 75 000 T
Klokryparen 6 Hammarby 1966 29 2  1 1 2 35 987  987 5 220 17 600 T
Kurland 19 Kurland 1, 2, 3 1859/19913) 43 1 24 2   70 2 164 142 2 306 28 998 78 691 T
Kölnan 15 Embla 2007  178  82 5  265 9 082 154 9 236 132 935 281 869 T
Körsbärsbladet 3 Nyponet 1957/19802)  8  120 17  145 6 070 524 6 594 25 360 163 964 T
Körsbärsbladet 4 Domus 1953/19752)  60 1 51   112 3 667 1 474 5 141 4 437 118 000 T
Lissabon 2 Hugin & Munin 1963/19822)/19962) 8 75  76   159 6 407 5 6 412 16 813 191 000  Ä
Rio 7 Fyrtalet 1965 117   3 2  122 3 074  3 074 9 920 86 000  Ä
Roslagsbanan 18 Forum 1969 290 8 3 22 2  325 8 660 533 9 193 36 906 299 000 T
Skålen 22 Idun 1969/20003)/20133)  571  5 2  578 11 323 3 070 14 393 156 162 430 800 T
Svea Artilleri 9 Mjölner 1992  15 27 42   84 4 319  4 319 29 398 134 000 T
Väbeln 3 Jerum 1961 362 13  69 1  445 11 673 2 473 14 146 73 057 360 600  Ä
Vätan 21 Vätan 1984  37  5   42 1 423  1 423 6 765 41 000 T

NACKA
Sicklaön 344:1 Balder 1970 60 32  1 1  94 2 550  2 550 14 264 34 200 T
Sicklaön 83:3 + 83:32 Frigg Sickla   238     238 5 406 364 5 770    A

TÄBY
Tussilagon 1 Freja 2004  60     60 1 372  1 372 21 744 26 400 Ä

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda 1999  94     94 2 070 40 2 110 34 692 41 314 Ä
Furiren 2 Strix 1963 228  6 23 38  295 8 310  8 310 12 039 134 000 Ä
Generalen 1 Pax 1970/20043) 360 151  23 1  535 12 879  12 879 81 252 225 132 Ä
Kandidaten 2, 3, 4 Kungshamra 1966/20043) 576 476  73 258  1 383 43 902 259 44 161 207 218 807 723 Ä

HUDDINGE
Medicinaren 10 Medicinaren 1973 20 148  129  14 311 11 197  11 197 61 913 92 273 Ä
Summa egna fastigheter  
och tomträtter 3 855 2 489 70 791 440 127 7 772 227 760 14 060 241 820 1 227 106 5 384 283

INHYRDA BOSTÄDER
Stockholm

Tanto  24     24 564  564    -
Marieberg  17  48   65 1 926  1 926    
Summa inhyrda bostäder 0 41 0 48 0 0 89 2 490 0 2 490
SUMMA TOTALT 3 855 2 530 70 839 440 127 7 861 230 250 14 060 244 310 1 227 106 5 384 283
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STOCKHOLM
Apeln 13 Apeln ca 1763/19842) - 1 3 10 9 - 23 1 520 1 576 3 096 8 391 95 800 T
Atlas 3 Lucidor ca 1700/19662) 28 - - 7 - - 35 1 189 161 1 350 1 364 32 917 T
Filosofen 2-9, Fysikern 1 Lappkärrsberget 1968-69/20003) 1 618 321 6 46 103 111 2 205 65 871 3 286 69 157 256 810 1 617 000  Ä
Kattrumpstullen 4 Roslagstull 1964 116 - - 1 - - 117 2 645 - 2 645 1 449 75 000 T
Klokryparen 6 Hammarby 1966 29 2 - 1 1 2 35 987 - 987 5 220 17 600 T
Kurland 19 Kurland 1, 2, 3 1859/19913) 43 1 24 2 - - 70 2 164 142 2 306 28 998 78 691 T
Kölnan 15 Embla 2007 - 178 - 82 5 - 265 9 082 154 9 236 132 935 281 869 T
Körsbärsbladet 3 Nyponet 1957/19802) - 8 - 120 17 - 145 6 070 524 6 594 25 360 163 964 T
Körsbärsbladet 4 Domus 1953/19752) - 60 1 51 - - 112 3 667 1 474 5 141 4 437 118 000 T
Lissabon 2 Hugin & Munin 1963/19822)/19962) 8 75 - 76 - - 159 6 407 5 6 412 16 813 191 000  Ä
Rio 7 Fyrtalet 1965 117 - - 3 2 - 122 3 074 - 3 074 9 920 86 000  Ä
Roslagsbanan 18 Forum 1969 290 8 3 22 2 - 325 8 660 533 9 193 36 906 299 000 T
Skålen 22 Idun 1969/20003)/20133) - 571 - 5 2 - 578 11 323 3 070 14 393 156 162 430 800 T
Svea Artilleri 9 Mjölner 1992 - 15 27 42 - - 84 4 319 - 4 319 29 398 134 000 T
Väbeln 3 Jerum 1961 362 13 - 69 1 - 445 11 673 2 473 14 146 73 057 360 600  Ä
Vätan 21 Vätan 1984 - 37 - 5 - - 42 1 423 - 1 423 6 765 41 000 T

NACKA
Sicklaön 344:1 Balder 1970 60 32 - 1 1 - 94 2 550 - 2 550 14 264 34 200 T
Sicklaön 83:3 + 83:32 Frigg Sickla - - 238 - - - - 238 5 406 364 5 770  - - A

TÄBY
Tussilagon 1 Freja 2004 - 60 - - - - 60 1 372 - 1 372 21 744 26 400 Ä

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda 1999 - 94 - - - - 94 2 070 40 2 110 34 692 41 314 Ä
Furiren 2 Strix 1963 228 - 6 23 38 - 295 8 310 - 8 310 12 039 134 000 Ä
Generalen 1 Pax 1970/20043) 360 151 - 23 1 - 535 12 879 - 12 879 81 252 225 132 Ä
Kandidaten 2, 3, 4 Kungshamra 1966/20043) 576 476 - 73 258 - 1 383 43 902 259 44 161 207 218 807 723 Ä

HUDDINGE
Medicinaren 10 Medicinaren 1973 20 148 - 129 - 14 311 11 197 - 11 197 61 913 92 273 Ä
Summa egna fastigheter  
och tomträtter 3 855 2 489 70 791 440 127 7 772 227 760 14 060 241 820 1 227 106 5 384 283

INHYRDA BOSTÄDER
Stockholm

Tanto - 24 - - - - 24 564 - 564  - - -
Marieberg - 17 - 48 - - 65 1 926 - 1 926  - - -
Summa inhyrda bostäder 0 41 0 48 0 0 89 2 490 0 2 490
SUMMA TOTALT 3 855 2 530 70 839 440 127 7 861 230 250 14 060 244 310 1 227 106 5 384 283
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