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7 985
studentbostäder hade vi totalt 
31 december 2017.

arbetar inom företaget.

24 38

lades på underhåll av våra fastigheter. 

127 864 tkr

1 250
studentbostäder frigjordes genom boprövning.

minskade vår energi användning med.

2,7 %

miljoner kronor var  omsättningen 
i bolaget 2017.

418

3 532
hyreskontrakt förmedlades.

medarbetare har gått HLR-utbild-
ning för vår och våra hyresgästers  
trygghet.

2017 I SIFFROR

34

97,3%

3

var frisknärvaron under 2017.

45 %

var omflyttningsgraden, det vill 
säga att nästan hälften av alla 
bostäder bytte hyresgäst.



4

att få kunskaper och träffa andra för att tillsammans 
pröva och utveckla sina idéer är en av förutsättningarna 
för att må bra och kunna göra vår värld bättre. Hur vi 
på Stockholms studentbostäder kan bidra till det har vi 
funderat kring en hel del under året. Vår nya vision, som 
beslutades av vår styrelse i december, ”Med attraktiva 
hem för studenter skapar vi framtid” svarar på just det. Vi 
vill och ska vara studenternas förstahandsval när de ska 
börja sina studier i Stockholm. Då krävs det att vi bygger 
prisvärda bostäder i bra lägen som är anpassade efter stu
denters behov samtidigt som vi underhåller och utvecklar 
de 8 000 bostäder som vi redan har. Vi behöver även, till
sammans med studenterna, skapa goda förutsättningar 
för möten, fest, studiero och bra serviceutbud i våra om
råden. Detta för att få till den campuskänsla som vi vet 
ger trivsel och goda studieresultat. 

första större nybygget på många år 
Vi har under många år arbetat stenhårt för att skapa förut
sättningar för att bygga fler studentbostäder. Detta har 
nu givit resultat och i september flyttade studenter in i 
hus ett av två i Huvudsta, Solna. Under hösten fortsatte 
sedan produktionen av hus två i samma område och i 
skrivande stund kan jag glädjande konstatera att vi nu 
skapat 248 nya hem för studenter. Detta på en plats där 
det tidigare låg, en för studenter, onyttjad bilparkering. 

Under året kunde vi också påbörja förberedelserna 
för att bygga ytterligare 800 studentbostäder på Lapp
kärrsberget, beläget bara ett stenkast från Stockholms 

universitet. Ett parkeringshus, en äldre panncentral och 
en outnyttjad förskolebyggnad revs under året för att ge 
plats åt byggnationen. I slutet av året kunde bygglovs
ansökan och förfrågningsunderlag för de två första 
etapperna om 480 nya lägenheter lämnas in parallellt 
som upphandlingen av entreprenaderna kunde  påbörjas. 
Vårt mål, att över tid producera ungefär 200–300 nya 
ändamålsenliga studentbostäder per år, är vi verkligen i 
gång att uppfylla. 

fokus på våra hjärtefrågor 
Den 4–5 oktober stod vi värd för årets viktigaste mötes
plats kring studentbostadsfrågan, kongressen Stud
BO17. I fina Aula Medica samlades de 225 delta garna 
från Sveriges alla hörn för att diskutera framtid, digita
lisering och innovation. Kongressen inleddes med att 
bostads och digitaliseringminister Peter Eriksson fick 
med sig många goda råd från en fyr hövdad panel om 
vad de skulle göra om de var bostadsminister för en dag. 
Programmet fortsatte med intressanta föreläsningar 
från forskare i antropologi, hjärnan, digitalisering och 
bostadsutveckling i labbmiljö. Vi fick goda praktiska för
valtningsexempel från hela landet och inte minst öppna 
rundabordssamtal modererade av studenter samt fest, 
mingel och studiebesök. StudBO17 blev en mycket lyckad 
kongress tack vare mina medarbetares insatser och ex
cellenta värdskap.

Jag är mycket stolt över att vi också 2017 tog ett stort 
steg för en hållbarare verksamhet genom att vi fattade  

MED ATTRAKTIVA 
HEM FÖR STUDENTER 
SKAPAR VI FRAMTID
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Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms studentbostäder

beslut om vår nya hållbarhetspolicy och till den kopplade 
mål. Vi har länge varit duktiga på att minska vår energi
förbrukning och att vi nu tecknat avtal för att bara köpa 
grön el är ett viktigt fortsatt steg i det arbetet. Nu siktar vi 
mot att miljöcertifiera vår nyproduktion där Lappkärrs
berget kommer vara först ut. 

Det är alla vi som jobbar på Stockholms student
bostäder som bär vår verksamhet. Att vara hållbara 
innebär också att vi tar hand om oss själva, både kropp 
och knopp. Vi har under året utbildat oss inom en rad 
 områden utifrån var och ens behov, men också mer 
 övergripande inom hyressättning, ekonomi och HLR. Vi 
fortsatte vår friskvårdssatsning med mycket uppskattade 
föreläsningar och aktiviteter. 

rekrytering för framtiden 
För att kunna fortsätta att utveckla vårt företag så behöver 
vi kunna attrahera framtida kollegor. De som redan 
studerar eller arbetar i vår bransch, men även de som 
ännu inte upptäckt den. För att vara med och ta ansvar 
för det är vi nu representerade i yrkeshögskolan Nacka
demins ledningsgrupp för deras utbildning av drift och 

fastighetstekniker, från vilket vi nu även kontinuerligt tar 
emot praktikanter. Vi har också inlett ett samarbete med 
ett av Stockholms stads projekt vars mål är att attrahera 
ungdomar till fastighetsbranschen. Vi har kontinuerligt 
den stora glädjen att studenter på olika sätt, väljer att 
arbeta extra hos oss under sina studier. Vi vill att det 
allt mer ska synas i vår verksamhet att vi är av, för och 
med studenter.

Jag vill passa på att skicka ett stort och varmt tack 
till mina medarbetare, våra studenter, vår styrelse och 
alla samarbetspartners för ett lyckat 2017. År 2018 blir 
Stockholms studentbostäder en stolt 60åring. Det ska vi 
fira genom att fortsätta arbetet med att både skapa fler  
attraktiva hem för studenter och tillsammans med våra 
kunder och leverantörer utveckla de 8 000 bostäder vi  
redan har. Det blir ett riktigt roligt och viktigt uppdrag.  
Så häng med!
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Medlemskap i Fastighetsägarna
Vi gick med i Fastighetsägarna för 
att på ett aktivt sätt delta i bostads-
debatten och utvecklingen av 
bostadsmarknaden.

Quarnevalsdags!
Den 13 maj brakade Quarnevalen  
i Stockholm lös, som är Europas 
största studentarrangemang. Vi var 
med på byggplatsen, vår vd Ingrid 
debatterade och vi pratade om  
Framtidens studentbostäder.

Alla kraftsamlade tillsammans
I maj höll vi vår årliga personal-
konferens med hållbarhet på agendan. 
Vi arbetade tillsammans fram våra 
hållbarhetsmål för företaget.

Finalår för Sthlm6000+
Student bostads året 2017 tillika final   året 
för det lyckade samarbets projektet 
Sthlm6000+ invigs av bostads-
ministern på Musikhögskolan.

Ett landmärke faller 
I mars påbörjades  förberedelserna 
för det som ska bli framtidens 
Campus Lappis. Bland annat revs en 
äldre panncentral med tillhörande 
50 meter hög skorsten, vilket upp-
märksammades även i media.

Nöjda nyinflyttade studenter
Resultat på undersökningen Nöjd-
Inflyttnings-Index, NII, på 76 visar 
att våra hyresgäster är nöjda med 
vår service vid inflyttning.

Invigning wifi på  
Lappis och Kungs hamra
I juni släppte vi internet fritt, och 
lanserade fritt wifi i våra områden 
Lappkärsberget och Kungshamra.

ÅRET I KORTHET

FEBRUARI MARS APRIL JUNIMAJJANUARI

I maj antog Stockholms stads 
kommunfullmäktige detaljplanen 
för cirka 190 nya studentbostäder i 
populära Björkhagen.

190
NYA STUDENTBOSTÄDER

Årets första stora inflytt
Den 1 mars flyttade 643 nya studenter 
in i den första av årets två stora 
inflyttningar.
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Sankta Lucia
Vi fortsatte traditionen att i våra 
största bostadsområden bjuda våra 
hyresgäster på kaffe, pepparkaka 
och lussebulle när de gick iväg på 
 morgonen.

Ett steg närmare byggstart
I december skickades bygglov sansökan 
in och förfrågningsunderlag ut till 
entreprenörer för utbyggnaden av 
de 800 nya studentbostäderna på 
Lappkärrsberget.

Vi gör fint på Körsbärsvägen
På vårt område Forum på Körs-
bärsvägen förbättrades utemiljön 
avsevärt med nya cykelparkeringar 
och nyplanterade körsbärsträd.

Årets största  
studentbostadskongress
Den 4–5 oktober arrangerade vi 
StudBO17 på Aula Medica i Solna. 
Två dagar fyllda med inspirerande 
föreläsningar, mingel, studiebesök, 
rundabordssamtal och studentfest.

Projektportföljen fylls på
 Arbetet med att utveckla våra 
 fastigheter Fyrtalet på Gärdet och 
Forum vid KTH möjliggörs då 
Stockholms stad beslutade om att 
inleda planarbete. 

Nytt husvärdskontor på Lappis
I samband med den stora inflytt-
ningsdagen den 1 september passade 
vi på att inviga det nyrenoverade 
husvärdskontoret på Lappkärrs-
berget. Vi välkomnade med dricka 
och pizza samtidigt som vi med 
hjälp av VR visade hur vi planerar 
att utöka bostadsområdet under de 
närmsta åren.

Säkrar framtidens medarbetare
Som medlemmar i Nackademins 
styrelse medverkade vi på Nacka-
de mins arbetsmarknadsdag och 
berättade om vårt företag och hur 
man kan söka praktikplats hos oss.

Hjärtsäker arbetsplats 
I november månad fick samtliga 
husvärdar och de medarbetare som 
ville, en utbildning i HLR, Hjärt- och 
lungräddning, hos Previa. En utbild-
ning som var mycket uppskattad. 

Vi påverkade i Almedalsveckan
I Almedalen arrangerade vi runda-
bordssamtal, samtalade och nät-
verkade för fler och bättre anpassade 
bostäder för studenter. 

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

122
LÄGENHETER
I september månad stod det första av de 
två nya husen på studentbostadsområdet 
Strix i Huvudsta klart och i de 122 lägen-
heterna flyttade nya studenter in.
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VI GER PLATS 
FÖR FLER
Äntligen inflytt! För första gången på många år kunde vi slå upp 
dörrarna till en färdigställd nyproduktion. Och mer ska det bli  
– vi planerar för 2 000 nya studentbostäder de närmaste tio åren.

Vår nyproduktionsportfölj omfat
tar drygt 2 000 nya bostäder, varav de 
flesta planeras på egen mark och är för
delade över en tioårsperiod. Målet är en 
jämn produktionstakt om 200–300 fär
diga bostäder per år. Först ut är våra nya 

hus vid Strix (248 bostäder) som i januari 2018 är helt 
 inflyttade och Lappkärrsberget (cirka 800 bostäder) där 
 första etappen påbörjas under 2018. Björkhagen (cirka 190 
bostäder) och Jerum (cirka 400 bostäder) har båda  kommit 
långt i detaljplaneprocessen och bör vinna laga kraft under 
2018. Fyrtalet (cirka 100 bostäder) och Forum (cirka 80 bo
städer) är i planeringsfasen. Det finns som alltid en osäker
het i myndighetsprocesserna och då främst överklaganden 
samt utfallet av markanvisningar för framtida projekt.

Arbetet med nyproduktionsstrategin har under året ut
vecklats till att omfatta en fastighetsutvecklingsplan för 
hela vårt bestånd. Denna ska vara klar under 2018 och 
kommer att innebära en än mer strategisk inriktnings
plan för utvecklingen av våra områden samt möjliggöra 
att möta upp kraven från dagens och morgondagens 
studenter.

färdigställda bostäder
Under året pågick produktion av 248 nya  studentbostäder 
i området Strix i Solna kommun. Under 2017 färdig
ställdes 122 av dessa och nya studenter flyttade in i 
 september månad. Produktionen av det andra huset 
har pågått för fullt under hösten och inflyttning sker 
i januari 2018.
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STUDENTBOSTÄDER 
FÄRDIGSTÄLLDES 2017

NYA BOSTÄDER PÅ 
 LAPPIS LÄMNADES IN

BYGGLOVSANSÖKAN FÖR

124

800
2 000

påbörjad byggnation
Vi har under året gjort förberedande arbeten inför nyproduktion 
av cirka 800 nya studentbostäder på Lappkärrsberget. Arbetena 
bestod av omfattande rivningar av ett outnyttjat parkeringshus, 
en äldre panncentral med skorsten samt en uttjänt förskola. 
Bygglovsansökan lämnades in i december och upphandling av 
entreprenörer inleddes parallellt. Pro duktionsstarten av den 
första av fyra etapper planeras till sommaren 2018.

två detaljplaner nära laga kraft
Vi har arbetat med två detaljplaner som blivit antagna av 
Stockholms kommunfullmäktige. Den ena är en förädling av 
en befintlig fastighet, Jerum, belägen på Gärdet, som vi  planerar 
att bygga på och till. Projektet kan ge en utökning med  cirka 
400 bostäder. Den andra detaljplanen är en ny tomträtt i 
Björkhagen, där vi planerar att bygga cirka 190 bostäder i två 
 lamellhus och ett punkthus. Båda detaljplanerna blev dock 
över klagade innan sommaren och var vid årets utgång fort
farande överklagade men vi hoppas att kunna komma vidare  
i arbetet under början av 2018.

påverkansarbete
För att skapa ännu bättre förutsättningar och underlätta byg
gandet av studentbostäder vill vi vara en pådrivande faktor 
genom vårt påverkansarbete. Vi vill även öka kunskapen och 
förståelsen för studentbostadsfrågan genom att knyta kontakt 
med politiker, beslutsfattare och tjänstemän som kan påverka 
regler som underlättar när vi bygger fler studentbostäder och 
ansökan om nya markanvisningar. 

Vi har under året valt att gå med i Fastighetsägarna och 
 KTH:s forskningsprojekt Bostad 2.0, för att på ett aktivt sätt delta 
i debatten och bidra till utvecklingen av bostadsmarknaden.

En, för oss, viktig remiss som vi ägnat mycket tid att  besvara 
har varit förslaget om begränsning av ränteavdrag som  kommer 
att påverka våra möjligheter att producera nytt till rimliga hyror 
för studenter. 

Under året har vi även:
• Varit värd för studentbostadskongressen StudBO17
• Deltagit aktivt vid Almedalsveckan
• Haft möten med politiker och andra viktiga nyckelpersoner
• Varit aktiva i arbetet med Sthlm6000+
• Svarat på ett flertal remisser och skrivit debattartiklar

BOSTÄDER OMFATTAR 
VÅR NYPRODUKTIONS-
PORTFÖLJ
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Nu är vi verkligen igång

arbetet med att bygga ut studentområdet på Lapp
kärrsberget har tagit ordentlig fart. Under året gjordes 
förberedande arbeten inför nyproduktionen av närmare 
800 nya studentbostäder.

Lappkärrsberget byggdes i slutet av 1960talet efter 
den tidens stil och ideal. Det är Stockholms största 
studentbostadsområde med omkring 2 200 bostäder, 
många av dem traditionella studentkorridorer. Här 
bor studenter från hela världen, och inom de närmaste 
åren ska vi bygga ytterligare 800 bostäder.

– I december 2017 skickade vi in bygglovsansökan 
för de två första etapperna och påbörjade  upphandling 
av entreprenörer, berättar projekt och affärsutvecklings
ansvarig Mattias Carrass. Jag hoppas vi kan ta första 
spad taget  efter sommaren 2018. Vår plan om att hålla 
en nybyggnationstakt med 200–300 bostäder per år är 
 verkligen igång.

framtidens studentområde
Det nya Campus Lappis ska bli ett modernt student
område. Nybyggnationen kommer bestå av sex tillbygg
nader; fyra punkthus, ett lamellhus och ett uhus, och 
kommer byggas i tre etapper. Lamellhuset kommer 
också inrymma en ny förskola. Till detta kommer sedan 
en fjärde etapp med tillbyggnader.

– Det här kommer lyfta hela Lappkärrsberget, tror 
Mattias. Vi skapar olika zoner mellan husen för mötes
platser och aktiviteter, som grillplats, odlingar, utegym 
och cykelmek. En modern så kallad  dropintvättstuga 
integreras med kafé och cykelverkstad. Här ska student
erna kunna ta en fika eller sitta och plugga medan 

 kläderna tvättas. Nya torgbildningar och stråk tillför mer 
liv och  rörelse i hela området. Vi ska jobba mycket med 
gestaltningar och utsmyckningar, och fokus på hur stu
denterna vill ha det. Vi kommer att genomföra boende
dialoger under nästa år, kring vilken service studenterna 
anser sig behöva och vad de saknar i området idag. 

Redan i mars kunde det förberedande arbetet på
börjas. Ett parkeringshus, en gammal panncentral och en 
uttjänt förskola revs för att bereda plats för de nya husen.

– Till den gamla panncentralen hörde också en  
50 meter hög skorsten, berättar Mattias. Vi fick fälla den 
genom sprängning och det var till och med med på 
tvnyheterna!

nytt husvärdskontor invigt 
Bosse Lundqvist är förvaltare för Lappisområdet. Lagom 
till inflyttningshelgen i september invigdes det nya 
husvärdskontoret.

– Vi har vänt på lokalerna, berättar Bosse. Nu har vi 
en välkomnande entré från torget med stora  glaspartier. 
 Tidigare var studenterna tvungna att gå in genom  huset 
och förbi en sopstation för att hitta oss. Det här är 
 öppnare, ska vara en mötesplats där studenter kan komma 
in och prata, även sitta och plugga om de behöver.

– Vi ska ha temaväggar där husvärdar och andra kan 
lyfta aktuella ämnen, säger Bosse. Här kan till  exempel 
områdesföreningen ha en temavecka och berätta om 
sina aktiviteter. Inte minst kan vi visa vad som kommer 
hända med området. Vi ska ha en utställning över 
hela projektet där man kan uppleva framtidens Campus 
 Lappis med VRglasögon.

Hela Stockholm växer och Stockholms studentbostäder är i högsta 
grad en del av det. På Lappkärrsberget, stadens största student
bostadscampus, har planerna för att bygga 800 nya bostäder gått  
in i nästa fas.

»
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nya lappis campus
Totalt 800 nya 
studentbostäder byggs i fyra 
etapper. Byggstart hösten 2018 
och inflyttning första etappen 
som tidigast 2020.
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Mattias Carrass, projekt- och 
affärsutvecklingsansvarig

Bo Lundqvist, förvaltare norr
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MOT EN GRÖNARE 
FRAMTID
Underhållsarbete och miljöpåverkan har stått i fokus under året. 
Bland annat avslutades det stora stambytet på Nyponet och tack 
vare nya elavtal kommer vår klimatpåverkan för elförbrukning 
 reduceras till noll.

U nder året har vårt betydande  under 
 hållsarbete fortsatt med bland annat 
renovering av pentrykök vid Lapp kärrs
berget och Idun liksom reno ver ingen 
av gemen samhetsköken vid Lappkärrs
berget. I januari startade renovering av 

köken i punkthusen på Lappkärrsberget och under året 
har hälften av dem färdigställts. Vi har även haft stort 
fokus på att förbättra inomhusklimatet för hyres gästerna 
i Kungshamra genom det pågående arbetet med byte av 
rör och radiatorer i fastigheterna.

Årets största underhållsprojekt, stambytet i Nyponet, 
avslutades i somras och under hösten har hela fastig
heten fått säkerhetsdörrar, nya postboxar och en helre
noverad tvättstuga. Standarden och boen demiljön för 
hyresgästerna i Nyponet har i och med detta förbättrats 
avsevärt.

Under hösten gjordes ett omfattande arbete med 
att färdigställa utemiljön på Forum. Bland annat flyttades 
källsorteringen, som skapade nedskräpning i området, 
inomhus till källaren, cykelparkeringen rustades upp 
och flera nya körsbärsträd planterades.
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bättre tjänst för felanmälan
Vi har fortsatt att utveckla servicen till våra hyresgäster och 
har genom att se över våra system gjort en del justeringar, 
som kommer att ge snabbare åtgärdstider och en ännu bättre  
service. Bland annat har vi arbetat med vår  digitala fel
anmälantjänst och hyresgästen kan nu tydligt följa sitt ärende 
och få en mycket bättre återkoppling än tidigare. 

energibesparing och grön el
Under hösten 2017 tecknades ett nytt avtal för leverans av grön 
el. Detta avtal börjar gälla den 1 januari 2018 och innebär att 
vår klimatpåverkan för elförbrukning reduceras till noll. 

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpå verkan, 
skapa ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna och minska 
energikostnaderna. För att nå målet med en energi besparing 
på fyra procent har bland annat frånluftsvärmepumpar instal
lerats på två fastigheter; Medicinaren i Flemingsberg samt Idun 
i Vasastan. En större injustering av värmesystemet har gjorts 
på Embla, i Hammarby sjöstad, som ska ge ett mycket bättre 
inomhusklimat och en effektivare uppvärmning.

hyresförhandling
Höstens hyresförhandlingar för 2018 års hyror överenskoms 
redan under november månad. Resultatet om 1,52 procent ger 
oss fortsatt möjlighet att kunna satsa på trygghet och skapa 
trivsamma bostäder för hyresgästerna. 

Vår nya förhandlingsordning tillsammans med SSF, 
Stockholms studenthyresgästers förening, visade sig göra vår 
förhandling effektiv och förtroendefull. En rad gemensamma 
utvecklingsprojekt pågår och nybyggnadshyran för vår senaste 
produktion Strix kunde sättas genom förhandling.

arbete med gdpr
Arbetet med att anpassa våra system med den nya dataskydds
förordningen, GDPR, har under året pågått för fullt. Vi har 
bland annat utfört inventeringar av våra olika typer av system. 
Under våren 2018 kommer fokus vara på att införa föränd
ringarna som behövs göras både hos oss och hos våra system
leverantörer. 

campus lappis
Vi har som målsättning att inom några år skapa ett Lappis, 
Lappkärrsberget, med en riktig campuskänsla. Ett aktivt campus 

kr/kvm i underhålls- och reparations-
kostnader.

476

419
KÖK BYTTES UT 2017
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Om ett par år ska Campus Lappis stå klart: Ett aktivt campus där gemenskapen står i centrum, där studenternas kan mötas och alla behov fyllas.

där studenter möts och där gemenskap står i centrum.  Under 
året har vi tagit de första stegen och började med att i juni 
månad lansera fritt wifi på och kring Lappistorget, för att 
möta studenternas behov, både när det gäller att umgås och 
att studera. 

I september invigdes det ombyggda husvärdskontoret där 
entrén har flyttats ut mot torget och lokalerna har mer öppna 
ytor för att fungera som en gemensam mötesplats. Vi utökade 
även öppettiderna för att ge ännu bättre service till studenterna. 
I samband med detta renoverades gångtunneln som ansluter 
till Lappistorget, vilket har gjort vägen till campus området ljus
are och tryggare.

Arbetet med att skapa en tydligare campusprofil av vårt 
Lappis har påbörjats och en arkitektbyrå skissar på en del nya 
butikslösningar för torget. Tanken är att skapa ett bättre utbud 
av tjänster och även en varm och välkomnade miljö.
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strix i solna
Gula huset: Armégatan 32C
105 studentettor (rum med 
pentry), 17 lägenheter   
(2 rum och kök). Inflytt  
25–30 september 2017.
Röda huset: Armégatan 32b
108 studentettor (rum med 
pentry), 18 lägenheter  
(2 rum och kök). 
Inflytt 22–26 januari 2018.

Maria Granbom, chef för kund- 
och förvaltningsservice

Rosa Vitrera Luiga, förvaltare 
syd/väst
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Alla delar av företaget  
är involverade

Den 25 september 2017 var en stor dag i Stockholms 
studentbostäders historia. För första gången på många 
år skulle en nyproduktion invigas och 122 studenter 
flytta in.

– Vi förberedde oss för anstormning och höll öppet 
hela veckan inklusive helgen för nyckelutlämning, be
rättar förvaltare Rosa Vitrera Luiga. Det var flera med
arbetare på plats och vi gjorde till och med särskilda 
hisstider för varje lägenhet, så det flöt på hur smidigt 
som helst.

förlängd uthyrningsperiod
– Att vi bygger nya studentbostäder är viktigt och efter
frågat, berättar Maria Granbom, chef kund och förvalt
ningsservice. Det ville vi såklart marknadsföra. Vi la en 
egen ruta med ”ledig nyproduktion” på webben och lät 
intresseanmälan ligga under två veckor. I vanliga fall 
ligger lediga bostäder uppe för bokning bara tre dagar.

För att kunna följa nyproduktionen fick en ny del 
läggas upp i fastighetssystemet.

– Vi blev också tvungna att ha backupplaner, fort
sätter Maria. Vad skulle vi göra om  hyresförhandlingarna 
drar ut på tiden? Är våra system förberedda för en 
eventuell preliminär hyra?

välfungerande samarbete
Rosa agerade samordnare för inflyttningsprojektet och 
har tillsammans med Maria sett till att arbetet med ut
hyrning och inflyttning hänger ihop.

– Vi gjorde tydliga scheman med tydliga roller och 
ansvarsområden, säger Rosa. Att se vilka resurser som 
behövs har varit både nyttigt och roligt. Det är svårt att 
beräkna innan hur mycket av sin tid som kommer att 
gå till just det här projektet. Allt annat ska ju flyta på  
parallellt.

– Det roligaste har varit samarbetet internt, tycker 
Maria. Att konkret se att nästan alla delar av företaget är 
involverat: kommunikation, uthyrning, systemutvecklare, 
hyresförhandlare, ekonomipersonal och byggprojekt
organisationen. Det är nu vi skapar arbetsprocessen för 
kommande nyproduktion. Vi har lärt oss mycket, som 
när det ska gå ut till kund, längd på publiceringsperioden, 
hur och var vi kan förbättra kommunikationen internt, 
vikten av en bra överlämning mellan projekt och för
valtning och mycket annat.

– Dialogen med hyresgästerna i ”gamla” Strix har 
också varit viktig, fyller Rosa i. Det är över 300 studen
ter som har fått bo vid en byggarbetsplats i två år.  
Det är viktigt att ha dem med på tåget. 

en ny hyressättningsmodell
– Som i all nyproduktion blir hyrorna något högre än 
i befintligt bestånd, säger Rosa. För första gången har 
vi också arbetat med differentierad hyressättning. Och 
kostnaden för varmvattnet kommer att separeras från 
hyran så att hyresgästerna enbart betalar för sin egen 
förbrukning. Det tror jag kommer att komma på bred 
front de närmaste åren.

Att hantera uthyrningen av 248 nya bostäder ställer höga krav på intern 
struktur och samarbete. Inflyttningen i 122 nya studentbostäder på 
Strix i Solna visar att vi står väl rustade för kommande nyproduktioner.

»
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AV, FÖR OCH MED 
STUDENTERNA
Att vara en bra hyresvärd handlar om mer än att tillhandahålla tak 
över huvudet. Vi jobbar vidare med digitaliseringsarbete, satsar på 
högre kundnöjdhet och genom vår noggranna boprövning kunde 
vi frigöra cirka 1 250 bostäder till nya studenter.

Vi har under året arbetat för att 
ytterligare öka kundnöjdheten och 
studenternas positiva upplevelse av oss 
som hyresvärd. 

För att nå vår målsättning att  
effektivisera interna och externa kom

munikationsvägar har vi styrt kommunikationen mot 
digitala kanaler och fortsatt arbetet med att utveckla 
hemsidan. En webbredaktion har bildats med tydlig 

uppdelning av ansvarsområden för att se till att infor
mationen alltid är korrekt och uppdaterad.
 År 2017 var avslutningsåret för projektet Sthlm6000+ 
som initierades år 2013 och som kraftsamlat Stock
holmsregionen för att öka studentbostadsbeståndet 
med 50 procent. Vi har under dessa år varit engagerade 
i projektet tillsammans med ett stort antal kommuner, 
bygg och fastighetsbolag, myndigheter, arkitekter och 
studenter.
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HYRESKONTRAKT
FÖRMEDLADES 2017

3 532
i kundundersökningen (SKI-modellen).

STUDENTBOSTÄDER
frigjordes genom boprövning 2017.

67

1 250
Inflyttningar månad för månad 2017. 

nöjda kunder överlag
Den årliga kundundersökningen, Nöjd Studbo, visade att vi 
har många fler ambassadörer än kritiker. Vårt uppsatta mål 
för NPS, Net Promoter Score, på 40 procent nåddes och ökade 
dessutom i jämförelse med förra årets resultat på 37 procent. 

NKIvärdet (enligt SKImodellen) 67 var i stort sett oför
ändrat med föregående år och vår ambition på 72 infriades  
tyvärr inte. Dock visade resultatet att kunderna överlag är  
nöjda med oss som hyresvärd men att det finns förbättrings
potential inom flera områden. Mest nöjda var kunderna när 
det gäller trygghet och kundvård och minst nöjda var  kunderna 
med klagomålshantering. Årets kundundersökning visade  också 
att nöjdheten med vår service och kommunikation i helhet är 
relativt hög och ligger i nivå med tidigare mätningar.

nöjda nyinflyttade hyresgäster
Varannan månad genomför vi en undersökning som mäter hur 
nöjda de nyinflyttade hyresgästerna var med vårt bemötande 
och agerande samt hur informationen var vid inflyttningen.

NII, Nöjd inflyttningsindex, låg under året på 75–76 vilket 
överträffar målet på 71. Det betyder att tre av fyra hyresgäster 
är nöjda och att en nästan lika stor andel upplevde en pro
blemfri inflyttning.

konstant kö och jämn inflyttning
Vår kö är i stort sätt konstant med cirka 50 000 köande och av 
dessa är cirka 21 000 medlemmar i en SSCOansluten student
kår. Könsfördelningen är jämn mellan kvinnor och män.

Inflyttningen var jämnt fördelad under året med undan
tag av de två stora inflyttningarna i mars och september samt 
inflyttningen i korridorsrum i augusti och i nyproduktionen 
i Strix i september.

boprövning för att frigöra bostäder
Vi genomför alltid två boprövningar, en för höstterminen och 
en för vårterminen. I boprövningen kontrollerar vi att hyres
gästerna uppfyller våra krav om att ha presterat minst 15 hög
skolepoäng, eller motsvarande, och att de är medlemmar i en 
SSCOansluten studentkår. Totalt genomgick 10 250 hyresgäster 
boprövningen under 2017 och cirka 1 250 bostäder frigjordes.

Boprövningen är en av våra viktigaste uppgifter för att  
säkra att det är just studenter som bor hos oss och genom den 
frigör vi bostäder för nya studenter.
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Av studenter, för studenter och med studenter är vårt motto och ryggrad. Utifrån kundundersökningen Nöjd Studbo kan vi se en del av vilka utmaningar vi har för 
att bli en ännu bättre hyresvärd i framtiden.
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Kongressen ger oss 
 möjlighet att påverka

det var en krispig oktobermorgon när StudBO17 
slog upp portarna för de 225 deltagarna.

– StudBO är två intensiva dagar där du får ta del  
av vad som händer i studentbostadsbranschen i hela 
Sverige, lyssna på intressanta föreläsningar och fram
förallt: ett tillfälle att prata med byggföretag, bostads
företag, politiker, högskolor och andra som på olika 
sätt arbetar med studentbostäder, säger Anette Ekström, 
kommunikations och marknadschef. Att vara värd 
innebar ett tillfälle att profilera oss som företag. Vi 
är störst, och vi ville visa att vi tänker fortsätta vara 
branschledande. Som värd kunde vi lägga fokus på våra 
kärnfrågor och få direkt möjlighet att påverka politiker 
och myndigheter.

inspirationsbaserat partnerskap
Det är inte småpotatis att ordna ett tvådagarsevent med 
besökare från hela landet. Planeringsarbetet påbörjades 
redan i januari 2016. 

– Temat var framtid och digitalisering, berättar 
Anette. Vi bestämde tidigt att jobba med ett inspira
tionsbaserat partnerskap. Inga stela montrar. Våra åtta 
partners fick personliga presentationsfilmer, värdskaps
träning och en egen plats i vårt Business Corner. En 
branschvan panel fick sätta sig själva i rollen som 
bostads och digitaliseringsminister för en dag, och 
 utmanade bostadsminister Peter Eriksson för att se om 
 deras visioner var möjliga. Under lunchen arrangerade 

vi rundabordssamtal där vi bland annat kunde plocka 
upp diskussionstrådar från Almedalsveckan. Som studie
besöksmål passade vi på att visa vår nyproduktion Strix.

– Målet var att ha 90 % nöjda deltagare, säger 
Anette. Det nådde vi med råge. Några av föreläsning
arna fick till och med 95 % i nöjdhet och vårt värdskap 
nådde hela 99 % i nöjdhet. Det är en utmaning att få 
folk aktiva men vi satsade mycket på att få kongressen 
levande, med mingel, många pauser och mötesplatser. 

engagerade studenter och tydlig struktur
– Vi tog in en extern projektledare men skötte allt prak
tiskt arbete själva, säger Anna Arkebrant, kommuni katör. 
Ett tjugotal medarbetare hjälpte till som värdar. Med 
tydlig struktur för vem som gör vad löpte både planering 
och genomförande på bättre än vi vågat räkna med. Vi 
lärde oss en del också, till exempel att vara tydliga med 
hur anmälan fungerar. Många trodde att intressean
mälan var den riktiga bokningen, vilket skapade onödig 
förvirring när de var tvungna att anmäla sig ”igen”. Även 
hur man gör rundabordssamtal så att alla ska höra mitt i 
ett lunchmingel tål att funderas på.

– Aktiv studentmedverkan var också ett mål, säger 
Anna. Studenter var moderatorer under rundabords
samtalen, debatterade med bostadsministern och stod 
för toastmasteri och underhållning under middagen 
på  Nalen. Med uppträdanden från två spexgrupper blev 
 kvällen en härlig avslutning på den första intensiva dagen!

Vartannat år samlas alla med intresse för studentbostadsfrågor  
på StudBO, en tvådagarskongress med föreläsningar, samtal och 
nätverkande. 2017 stod Stockholms studentbostäder för värdskapet.

»
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studbo17
När: 4–5 oktober 2017
Var: Aula Medica, Karolinska 
Institutet, Solna
Hur många: 225 deltagare,  
8 partners, 3 sponsorer
Innehåll:  
1 moderator,  
7 föreläsare,  
28 rundabordsdeltagare,  
2 studentmoderatorer,  
1 paneldebatt, 
1 Sverigesvep,  
2 studiebesök,  
1 digitaliserings- och 
bostadsminister,  
1 studentfest

Anette Ekström, kommunikations-  
och marknadschef

Anna Arkebrant, kommunikatör

Stud
BO17
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ENGAGERANDE  
OCH INKLUDERANDE
För att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats krävs att vi värdesätter 
de medarbetare vi har och ständigt utvecklar oss. Under året har vi 
bland annat satsat på hälso och friskvårdsarbete, utbildningar om 
bättre arbetsmiljö och arbetat fram en ledarskapsplattform.

Våra långsiktiga mål är att vara en 
attraktiv arbetsgivare, ha engagerade 
medarbetare som bidrar till en lärande 
organisation samt ha ett inkluderande 
ledarskap som utmanar och driver ut
veck lingen framåt mot verksamhetens

mål. För att nå dessa mål har vi under året arbetat med 
ett flertal olika aktiviteter där några nämns här i texten.

friskvårdssatsning
Vi tycker att friskvård är en viktig faktor för att skapa 
ett bra arbetsklimat och har därför fortsatt att satsa på 
friskvård samt riktat vårt arbete utifrån resultatet av 
Previas hälso och friskvårdsprofil som gjordes år 2016. 
Det är viktigt att ha ett hälsosamt liv i balans, både när 
det gäller fritid och arbete. För att lättare driva detta 
arbete har företaget en idrottsklubb, SSSB Active, där 
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DELTAGANDE  
I FRISKVÅRDSAKTIVITETER

100 %

ANTALET ANSTÄLLDA

38 män 24 kvinnor

62 st

medarbetare ingår i styrelsen, som anordnar åtta till tio hälso
främjande aktiviteter per år. Aktiviteterna är anpassade så  
att de ska passa alla. Det kan vara lunchpromenader, föreläs
ningar, kajakpaddling eller att springa ett lopp. Ett av målen 
i affärsplanen var att få 100 procent deltagande i en aktivitet, 
det vill säga att alla medarbetare ska ha deltagit i minst en 
av de anordnade aktiviteterna. Vid årets sista aktivitet nåddes 
målet på 100 procent.

arbetsmiljö
Enligt Arbetsmiljöverkets nya AFS behövdes en fördjupning 
göras i arbetsmiljöområdet. Vi har därför genomfört ett stort 
arbete med att uppdatera vår arbetsmiljöhandbok så att de 
möter de nya lagkraven. Samtliga chefer har gått utbildning i 
den nya arbetsmiljöhandboken och likaså medarbetarna som 
har gått en utbildning anpassad för dem. För att få en bättre 
och tryggare arbetsmiljö har vi erbjudit utbildningar inom 
hot och våld samt första hjälpen och HLR. Alla medarbetare 
har även erbjudits att gå en sluta rökakurs. 

Varje år genomför vi skyddsronder utifrån SAM, syste
matiskt arbetsmiljöarbete, vilket resulterar i en handlingsplan 
för årets arbetsmiljöarbete. Bland annat har ett omfattande 
arbete med ombyggnation av värme och ventilation på huvud
kontoret genomförts under hösten. Detta skapade en mycket 
trivsammare och bättre fysisk arbetsmiljö för medarbetarna.

ledarskapsplattform
Den ledarskapsplattform som skapades 2016 har gett chefer bra 
verktyg i det dagliga arbetet. Tillsammans har  ledningsgruppen 
fastställt grundplåten i plattformen; ledarskap, arbets rätt, arbets
miljö, kvalitet, styrning, fördjupad ekonomi samt hyresjuridik 
och hyressättning. Under året har utbildning hållits inom flera 
av dessa områden. 

Vi har också fortsatt med företagsgemensamma utbild
ningar kring ekonomi och hyressättning.

utökade samarbeten
Vi har fortsatt vårt arbete med att erbjuda praktikplatser till 
studerande från Stockholms byggtekniska gymnasium och 
Nackademin samt tagit fram en tydlig rutin för hur vi ska  
arbeta med praktikanter. Vi har även inlett ett samarbete 
med Stockholms stad, EFAS, Enheten för extern arbetsgivar
samverkan, för att på detta sätt kunna vara med och påverka  
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SAFE

Det stora målet med årets friskvårdsarbete uppnåddes; att få samtliga anställda att delta i minst en aktivitet.

utbildningar, marknadsföra fastighetsbranschen och initiera 
samarbete med andra kollegor i branschen. Målet är att vi ska 
vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka nya medarbetare 
i dagens hårda konkurrens om kompetent personal.

ny it-strategi
I början av 2017 slogs ekonomi och ITenheten samman och 
ett stort arbete för strategisk ITutveckling påbörjades. En ny 
ITstrategi och handlingsplan för de närmaste åren togs fram 
och beslutades.

arbete med ny vision och affärsplan
Under våren och sommaren började ledningsgrupp och 
chefsgrupp med affärsplanearbetet för 2018. Det innebar att 
se över hela strukturen från vision, strategisk inriktning, lång
siktiga mål och verksamhetsplaner. Tillsammans i workshops 
och arbetsgrupper har ett nytt arbetssätt för målstruktur 
och uppföljning tagits fram. Med en ny strategisk plan för 
de kommande fem åren och en affärsplan för 2018 med det 
prioriterade utvecklingsmålet ”Tryggt tillsammans” hölls av
delningskonferenser i september månad för att ta fram ak
tiviteter som ska utföras för att nå målen. Alla medarbetare 
har varit  mycket engagerade i arbetet och det nya arbetssättet 
påbörjas under kommande år.

Vår värdegrund uttrycks i fyra 
värdeord som tillsammans bildar  
ett femte: safe = Trygghet.

     samarbete 
Inom SSSB är samarbetet en    led stjärna 
där vi hjälps åt för att nå våra mål.

ansvar 
Varje medarbetare tar ansvar för att 
lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
 
 framåtanda 
Vi arbetar ständigt för kundens  
bästa och för att ligga i framkant.

engagemang 
Engagemanget utgör fundamentet 
 för arbetsglädje och är drivkraften  
i vår utveckling.
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friskvårdsarbete
Antal medarbetare: 61
Antal föreläsningar: 3
Antal springlopp: 1
Antal kajakpaddlingar: 1

Eva Kaburek, ledningskoordinator

Monica Ekman, HR-ansvarig
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Kropp och knopp i balans

– Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om 
våra medarbetares välmående och erbjuder en hälsosam 
arbetsplats, säger Monica Ekman, HRansvarig. Vartannat 
år har alla medarbetare möjlighet att göra en hälso och 
arbetsmiljöprofil hos Previa. De undersökningarna visade 
att de flesta upplevde både arbetsklimat och arbetsmiljö 
som bra, men att många inte motionerade  regelbundet, 
kanske slarvade med maten och sällan åt frukt och grönt. 
Det fick oss att fundera över hur vi som arbets givare  
kunde hjälpa till i dessa viktiga frågor. Ett arbets liv i balans 
kräver att både knopp och kropp mår bra.

Inom företaget fanns sedan tidigare SSSB Active, 
en idrottsförening som sponsras av arbetsgivaren men 
drivs av medarbetarna. Tanken blev att föreningen 
skulle driva det fortsatta hälso och friskvårdsarbetet.

friskvård i affärsplanen
Eva Kaburek är ledningskoordinator och var under 2017 
adjungerad representant på Actives styrelsemöten.

– Vi hade till och med friskvårdssatsningen inskriven 
i affärsplanen. Ett uttalat mål var att samtliga  medarbetare 
skulle delta i minst en aktivitet som idrottsföreningen 
arrangerade. Det lyckades! Active såg till att det fanns 
 något för alla, från promenad till kajakpaddling. Det tror 
jag var nyckeln till att målet nåddes.

På huvudkontoret finns gymutrustning och under 
året har det ordnats lunchträning, morgonyoga, lunch
promenader, stafettdeltagande och föreläsningar om 

mindfulness, näringsfysiologi och det sociala sam
spelet. Redan i december 2016 hölls en föreläsning med 
Anders Hansen som skrivit boken ”Hjärnstark” om hur 
motion och träning stärker hjärnan. Hans före läsning 
blev ett startskott för friskvårdssatsningen. 

– Föreläsningarna har lockat flest men även lunch
promenaderna blev välbesökta. Varje måndag träffades 
de som ville i receptionen och gick en rask promenad till
sammans. Vi har fina omgivningar med hela LillJans
skogen här bakom, säger Eva. På personalkonferensen 
hade vi qigong utomhus för alla medarbetare. Även de 
som till en början var tveksamma deltog, och så stod vi 
där utomhus allihop i långsamma rörelser.

fortsätter nästa år
Att året är slut innebär inte att aktivitetssatsningarna 
är slut. 

– Hälso och friskvårdsarbetet är del i en långsiktig 
satsning, säger Eva. Men det är viktigt att  understryka 
att aktiviteterna inte är något tvång. Vi värnar om  balans 
i livet, och vill underlätta för medarbetarna. Att ha ett 
genomarbetat friskvårdsarbete blir också en  styrka vid 
rekrytering.

– Många kan uppleva det som svårt att få tid till 
träning, tror Eva. Men lite är bättre än inget. En pro
menad på 20 minuter. Bara att ta en kort promenad, få 
komma ut i friska luften och rensa hjärnan är jättebra. 
Varje gång räknas!

Att få precis alla medarbetare att delta på en friskvårdsaktivitet 
kan låta som ett omöjligt uppdrag. Men med en aktiv satsning och 
många valmöjligheter kunde målet nås.

»
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HÅLLBARHET
Vårt hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i visionen om att vi 
med attraktiva hem för studenter skapar framtid. Det stärker vår 
relation till såväl  dagens som morgondagens kunder samtidigt 
som vi skapar förutsättningar för fler studenter att få tillgång till 
ett attraktivt boende i Stockholm. 

Styrning mot ett hållbart SSSB
Vi möter allt högre förväntningar och krav på att vi ska 
bedriva en ekonomiskt, socialt och miljömässigt håll
bar verksamhet. Kraven och förväntningarna kommer 
från våra kunder och medarbetare såväl som från be
slutsfattare på nationell och lokal nivå. Från och med 
2017 har vi krav på oss att hållbarhetsrapportera. Vi ser 
även en utveckling som går mot ökade miljökrav inom 
såväl nyproduktion som förvaltning. Även sociala håll
barhetsfrågor, som exempelvis trygghet, uppmärksam
mas allt oftare av våra kunder, medarbetare och andra 
 intressenter.

ny hållbarhetsstrategi
I början av 2017 beslutade vi om en ny hållbarhetsstra
tegi i syfte att i högre utsträckning integrera hållbarhet 
i vår verksamhet. Genom strategin har vi identifierat 
fyra områden som är affärskritiska för oss. Vi har även 
identifierat fem nyckelfaktorer för att vi ska ha möjlig
het att bedriva ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. 

våra affärskritiska hållbarhetsfrågor
• Affärsmässighet
• Attraktivt boende
• Hållbar fastighetsförvaltning och nyproduktion
• Engagerade medarbetare

fem nyckelfaktorer för ett framgångsrikt 
hållbarhetsarbete
• Tydligt syfte 
• Grundläggande riktlinjer för god affärsetik
• Affärsdrivande nyckeltal och mål
• Tydlig ansvarsfördelning
• Faktabaserad kommunikation

väsentlighetsanalys
Hållbarhetsstrategin bygger på en väsentlighetsanalys där 
vi har kartlagt vilka hållbarhetsfrågor som våra viktigaste 
intressenter – kunder, medarbetare och beslutsfattare – 
anser att vi bör prioritera. Vi har även sett över inom vilka 
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 intressent prioriterade frågor
 
 Kunder • Attraktivt boende
   • Trygghet
   • Miljö
   • Fler bostäder

 Befintliga •  En hållbar kärnverksamhet 
 medarbetare   –  Hållbara fastigheter och  

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

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

 Beslutsfattare • Klimatsmarta bostäder
   •  Prisvärt boende för  

prioriterade grupper
   • Långsiktig förvaltning
   • Långsiktig miljöprofil
   • Lagefterlevnad

områden vår ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan är 
som störst och identifierat våra mest väsentliga hållbarhetsrisker.

Våra intressenter vill att vi prioriterar ett attraktivt boende 
med särskilt fokus på energi och klimat och en trygg boende
miljö. De vill se att vi bedriver en hållbar fastighetsförvaltning 
och nyproduktion, med ansvar för människor och miljön. Våra 
nuvarande och framtida medarbetare förväntar sig att vi ska 
kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats med gemensamma vär
deringar och utvecklingsmöjligheter.

väsentliga risker
De mest väsentliga hållbarhetsriskerna som vi har identifierat är:
•  Minskad konkurrenskraft på en marknad i förändring, där 

kraven på hållbarhet ökar
•  Rättsliga konsekvenser på grund av oförmåga att följa  gällande 

lagstiftning
•  Försämrad kundnöjdhet på grund av att förväntningar och krav 

på hållbarhet inte uppfylls
•  Uteblivna markanvisningar vid bristfälligt hållbarhetsarbete 

som inte lever upp till de krav som ställs från beslutsfattare
•  Svårare att rekrytera medarbetare
•  Fysiska och psykiska skador på individnivå på grund av oförmå

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

• Försvagat varumärke

policyer för effektiv styrning
Utöver strategin har vi sedan tidigare även antagit en hållbar
hetspolicy samt ett antal andra policyer som är relevanta för 
området. Stockholms studentbostäders styrelse fattar årligen 
beslut om dessa policyer.

Vår hållbarhetsstrategi och våra policyer styr det dagliga 
arbetet och ger oss verktygen för att möta våra intressenters för
väntningar och krav liksom våra största utmaningar inom håll
barhetsområdet. De bidrar till att vi har möjlighet att hantera våra 
risker samtidigt som vi kan ta vara på våra möjligheter. 

påbörjad implementering
Under året har vi påbörjat implementeringen av strategin. Vi har 
bland annat tagit fram affärsdrivande nyckeltal och mål inom 
samtliga områden som vi har identifierat som affärskritiska. I maj 
genomförde vi en workshop där våra medarbetare fick möjlighet 
att ta fram förslag på vad vi kan utveckla och förbättra.
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Affärsmässighet 
Affärsmässighet löper som en röd tråd genom allt vi gör, så 
även vårt hållbarhetsarbete. Samtidigt betraktar vi de sats
ningar som vi gör inom hållbarhetsområdet som ett sätt att 
ytterligare stärka vår position som en framgångsrik student
bostadsaktör, såväl nu som i framtiden. 

fokus på affärsetik och it-säkerhet
Under året har vi sett över de riktlinjer och rutiner som vi har när 
det gäller affärsetik och ITsäkerhet. Vi har undersökt möjlig
heten att införa ett anonymt rapporteringssystem, en vissel
blåsartjänst, för våra kunder och med arbetare. Systemet skulle 
vara ytterligare ett sätt för oss att följa upp våra policyer och säker
ställa att dessa följs.

hållbarhetskrav på leverantörer
Under 2017 har vi sett över de rutiner och policyer som vi 
använder i samband med upphandlingar för att säkerställa att 
dessa stödjer det vi vill åstadkomma inom ramen för vårt håll
barhetsarbete. Detta är ett första steg i arbetet med att ställa 
och följa upp miljö mässiga, sociala och etiska krav i leveran
törsledet. 

från vår hållbarhetspolicy
Vi ska bedriva en lönsam verksamhet med kunden i fokus 
och med en strävan att uppnå en hållbar vinst. Gällande lag
stiftning är minimikrav men vår ambition sträcker sig många 
gånger längre än så. 

Vår värdegrund och uppförandekod styr vårt agerande. 
Vid upphandlingar ska vi ställa såväl miljömässiga som etiska 
och sociala krav på våra leveran törer. Vi tar avstånd från all 
form av korruption. 

Andra policyer som vi tillämpar inom området
• Uppförandekod
• ITpolicy
• Inköpspolicy
• Inköp och upphandlingspolicy

 nyckeltal utfall 2017

 Lönsamhet
  – resultatmål i % av omsättningen 9,3 %
 Affärsetik
  – polisanmälda incidenter 0
 IT-säkerhet
  – polisanmälda incidenter1  0

1Inkluderar externa och interna intrång och sabotage

LÖNSAMHET

POLISANMÄLDA 
INCIDENTER

9,3 %

0st
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Attraktivt boende
Vår viktigaste uppgift är att erbjuda våra kunder – studenterna – 
ett attraktivt boende. För många av de studenter som flyttar in i 
något av våra 8 000 rum eller lägenheter är det första gången som 
de flyttar till ett eget boende. Att våra kunder ska känna trygghet 
i såväl den fysiska som i den sociala miljön är därför högt prio
riterat för oss. 

ökad campuskänsla
Under 2017 har ett arbete påbörjats för att öka campuskänslan 
och tryggheten vid Lappkärrsberget, vårt största studentbo
stadsområde. Målsättningen är att området inom några år ska 
vara ett aktivt campus där gemenskap och möten mellan stu
denter står i fokus. På sikt vill vi skapa en campuskänsla vid 
alla våra studentbostadsområden. 

boendedialoger vid nybyggnadsprojekt
Under året fattade vi beslut om att genomföra boende dialoger 
i samband med nybyggnadsprojekt. Som en start på detta har 
studenter under året medverkat i utvecklingen av de nya bo
städerna vid Lappkärrsberget. Dialogerna kommer att fortsätta 
under 2018.

Mer om hur vi skapar ett attraktivt boende för våra kunder finns i 
avsnitten Kund och Förvaltning. 

från vår hållbarhetspolicy
Vi erbjuder våra kunder ett attraktivt boende som präglas av 
trygghet och som erbjuder en attraktiv inomhus och utom
husmiljö. Våra kunder ska kunna lita på att vi genom ständiga 
förbättringar arbetar för ökad kvalitet och trygghet och för 
minskad klimatpåverkan. 

Vi ska, inom våra bostadsområden och i den verksamhet 
vi ansvarar för, arbeta för att alla ska känna trygghet, såväl i den 
fysiska som i den sociala miljön. Gemensamhetsutrymmen, och 
i de fall det finns förutsättningar att utveckla utomhusmiljön, 
ska vara träffpunkter för våra kunder som bidrar till en trygg 
campuskänsla genom att erbjuda möjligheter till social gemen
skap, kunskapsutbyte och fysiska aktiviteter. 

Andra policyer som vi tillämpar inom området
• Uppförandekod

 nyckeltal utfall 2017

 Nöjd Studbo 
  – NPS (Net Promoter Score) 40
  – NII (Nöjd Inflyttningsindex) 76
  – NKI (Nöjd kundindex) 67
  – trygghet 81
  – miljömedvetenhet 3,6

81

3,6

ÅRETS NKI-VÄRDE  
TRYGGHET

ÅRETS NKI-VÄRDE  
MILJÖMEDVETENHET

i kundundersökningen.

i kundundersökningen.
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Hållbar förvaltning och nyproduktion
Vår största miljöpåverkan kommer från nyproduktion och 
förvaltningen av våra fastigheter. Vi har valt att fokusera på 
att minska vår klimatpåverkan och att arbeta för en hållbar 
resursanvändning. Energi, klimat och avfall är prioriterade 
frågor för oss. 

övergång till grön el
Under 2017 fattade vi beslutet att gå över helt till grön el. Det 
är ett beslut som, tillsammans med de energi besparande åt
gärder som vi kommer att genomföra, ger oss möjlighet att 
minska vår klimatpåverkan från el och fjärrvärme med över 
90 procent fram till slutet av 2019.

miljöbyggnad silver
Under året har vi även tagit beslut om att i kommande nybygg
nadsprojekt bygga mot Miljöbyggnad Silver. Det är en svensk 
certifiering som tar hänsyn till energi användning, innemiljö 
och materialval och som därmed ger oss möjlighet att minska 
vår miljöpåverkan i såväl produktionen som förvaltningen av 
fastigheterna. 

Mer om hur vi arbetar med hållbar förvaltning och nyproduktion finns 
i avsnitten Förvaltning och Nyproduktion.

från vår hållbarhetspolicy
Våra kunder ska uppfatta oss som en ansvarsfull och nytän
kande fastighetsägare. Genom att förvalta och utveckla  hållbara 
bostäder skapar vi ett boende som är anpassat utifrån våra 
kunders behov och efter marknadens efterfrågan. I upphand
lingar är målsättningen att bland annat minska klimatpåverkan 
och arbeta för en hållbar resursanvändning. 
 
Andra policyer som vi tillämpar inom området
• Uppförandekod
• Miljö och energipolicy
• Inköpspolicy
• Inköp och upphandlingspolicy

 nyckeltal utfall 2017
 
 Klimat och energi1

 – energianvändning, fastigheter2 52 141 MWh
   160,9 kWh/kvm
  
 – klimatpåverkan, fastigheter2  7 708 ton CO2e
   23,8 kg CO2e/
kvm

– energianvändning, drivmedel  35 MWh

– klimatpåverkan, drivmedel3 10 ton CO2e

Avfall4

– andel sorterat avfall5 n/a
– andel avfall till återvinning n/a
– andel avfall till deponi n/a

Nya studentbostäder
– påbörjad byggnation 0
–  antal färdigställda lägenheter 124 

• varav Miljöbyggnad Silver 0

Lagefterlevnad (miljö)

– polisanmälda incidenter 0

1  Information om energianvändning och klimatpåverkan 
på fastighetsnivå finns på sidan 75 i årsredovisningen.

2  Atemp används för beräkning av kWh/kvm och kg 
CO2e/kvm. CO2e för fastigheter beräknas utifrån emis-
sionsfaktorer som erhålls via respektive leverantör, i de 
fall 2017 års emissionsfaktor inte är fastställd används 
2016 års emissionsfaktor. 

3   Vid beräkning av CO2e för drivmedel används Natur-
vårdsverkets emissionsfaktorer.

4    En nulägesanalys kring avfallshanteringen kommer att 
genomföras under 2018 och en rutin för uppföljning 
kommer att arbetas fram. Utfallet beräknas kunna redo-
visas från och med 2018. 

5  Sorterat avfall som lämnas till återvinningsrummen.



38

Engagerade medarbetare
Det är genom våra medarbetares  kompetens och engagemang 
som vi har  möjlighet att nå visionen att med  attraktiva hem 
för  studenter skapa framtid. Att arbeta aktivt med frågor inom 
områden såsom hälsa och säkerhet, kompetensutveckling och 
mångfald ser vi som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete lik
som i vår strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare. 

ökad trygghet och säkerhet
Under året har vi valt att fokusera extra på insatser för att öka 
tryggheten och säkerheten för våra medarbetare och kunder. 
Vi har bland annat upprättat en krisorganisation och tagit 
fram tydliga rutiner för hur vi ska agera vid krissituationer. Vi 
har även genomfört en säkerhetsutbildning för samtliga med
arbetare som har direktkontakt med kund. Syftet med utbild
ningen har varit att öka vår förmåga att ge service till våra 
kunder och att möta missnöjda kunder på ett sådant sätt att 
hotfulla och våldsamma situationer undviks. Arbetet för ökad 
trygghet och säkerhet fortsätter under 2018. 

samarbeten för att möta framtida 
rekryteringsbehov
Under 2017 har vi sett över  möjligheten till samarbeten för att 
synliggöra vilka arbetsroller och utvecklingsmöjlig heter som 
 fastighetsbranschen och vi har att erbjuda. Vi vill genom samar
betena även ta ansvar för att ungdomar, ny   anlända och lång
tidssjukskrivna får möjlighet att  komma in på arbetsmarknaden. 

Vi har under året beslutat att inleda ett samarbete med 
Nackademins yrkeshögskola, vilket bland annat innebär 
att vi tar emot praktikanter från deras fastighetsutbildning, 
medverkar i utbildningens ledningsgrupp och medverkar 
i samband med branschdagar. Vi har under året tagit emot 
tre praktikanter – en från Nackademin, en från Stockholms 
Byggtekniska Gymnasium och en via Arbetsförmedlingen i 
Stockholm.

från vår hållbarhetspolicy 
Våra kunder ska alltid kunna lita på vår kompetens och vårt 
engagemang. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl nuva
rande som framtida medarbetare och erbjuda en utvecklande, 
trygg och jämställd arbetsplats där medarbetares egenskaper 
och engagemang tas tillvara. En hälsosam och säker arbets
miljö ger utrymme för kreativitet och utveckling. Mångfalden 

FRISKNÄRVARO 

61 % MÄN | 39 % KVINNOR

97 %

ANTALET ANSTÄLLDA



39

H
Å

L
L

B
A

R
H

E
T

 nyckeltal utfall 2017
 
 Motiverade medarbetare
 – MMI1  66 (2016) 
  Mäts inte 2017
 – ledarskap1  4,3 (2016)
  Mäts inte 2017

 Personalomsättning
 – personalomsättning  19 % 

 Hälsa och säkerhet
 – frisknärvaro 97 %
 – antal olyckor 0
 – antal tillbud 2

 Kompetens
 – antal utbildningstimmar2 n/a

 Mångfald
 – andel män/kvinnor, totalt 61 %, 39 % 
 – andel män/kvinnor, ledningen 57 %, 43 % 
 – andel män/kvinnor, styrelsen  50 %, 50 %

 – genomsnittsålder, totalt 47 år
 – genomsnittsålder, ledningen  43 år
 – genomsnittsålder, styrelsen  36 år

 – antal praktikplatser 3

 – antal diskrimineringsfall 0

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

2  En rutin för uppföljning av utbildningstimmar har 
arbetats fram under 2017.

hos våra medarbetare tillsammans med deras erfarenhet och 
engagemang ska bidra till ökad kvalitet och en starkare relation 
till våra kunder. 

Andra policyer som vi tillämpar inom området
• Uppförandekod
• Medarbetarpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Hälsopolicy
• Kompetensutvecklingspolicy
• Policy för lika rättigheter och möjligheter
• Chefspolicy
• Lönepolicy
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ÖVER HELA 
STOCKHOLM
Med nästan 8 000 studentbostäder är vi störst  
i Sverige. Våra studentbostäder är fördelade 
fastigheter över hela Stockholm, merparten  
i Stockholms stad. 

94

535

417
+126

312 MEDICINAREN, HUDDINGE

STRIX

FRÖSUNDA

PAX

Antalet bostäder

•  Vårt fastighetsbestånd består av både kulturhistoriska 
byggnader och modern nyproduktion 

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

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

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

uppgår till 12 726 kvm

19 % student lägenheter

48 % studentrum33 % studentettor
MARIEBERG65

FASTIGHETSBESTÅND
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EN KUNDNÄRA  
ORGANISATION
Vår organisation är kundnära och uppbyggd för att möta vårt  
uppdrag om att vara en fastighetsägare som erbjuder kåranslutna 
studenter i Stockholm ett trivsamt och prisvärt boende. Med vår  
nya vision ”Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid” har  
vi en tydlig riktning, mot såväl våra långsiktiga  mål som i det  
dagliga arbetet. 
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styrelse

vd

kommunikation 
& marknad hr ekonomi & it

teknikförvaltning

kund- &
förvaltnings-

service
förvaltning 

norr
förvaltning 

syd/väst
förvaltning 

city projekt teknisk
service

projekt &
affärs- 

utveckling

presidiet

staben fungerar som en stödfunktion till  
organisationen med ansvar för ekonomi och IT, 
HR, kommunikation samt projekt- och affärs-
utveckling.

teknikavdelningen består av 
projektledare som driver underhålls- 
och nybyggnadsprojekt. Här finns  
även teknisk service, 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.
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FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Stockholms 
studentbostäder, organisationsnummer 8020032887, avger följande 
förvaltningsberättelse för 2017 års verksamhet.



Anette Ekström
Kommunikations-  
och marknadschef

Höjdpunkt 2017: Att vi stod 
värd för StudBO17 och att vårt 
värdskap och genomförande fick 
så topphöga betyg av deltagarna. 
Det blev fartfyllda dagar med ett 
mycket bra och varierat semi-
narieprogram om framtidens sätt 
att bo, studera och leva som var 
nytänkande och inspirerande en 
bit utanför boxen.

Ingrid Gyllfors
Vd

Höjdpunkt 2017: När de första 
studenterna kunde flytta in i 
våra 122 nya lägenheter vid Strix 
i Solna. Ett projekt som var det 
första jag började med när jag 
kom till SSSB för tre år sedan. 
Men annars så vill jag självklart 
nämna StudBO17 och alla bra 
diskussioner där samt glädjen i 
att vara med och dela ut nycklar 
till nya förväntansfulla studenter 
vid vår stora inflyttning den 1 
september på Lappkärrsberget. 

Mathias Lantz
Förvaltningschef

Höjdpunkt 2017: Att tillträda i 
rollen som förvaltningschef, lära 
känna organisationen och mina 
medarbetare samt när 122 nya  
förväntansfulla och glada 
hyresgäster fick flytta in i våra 
nyproducerade studentlägen-
heter på Strix i Solna.

Mattias Carrass
Projekt- och 
affärsutvecklings ansvarig

Höjdpunkt 2017: Det är mycket 
svårt att välja ut bland allt som 
hänt, men en sak att särskilt lyfta 
är våra två nya detaljplanestarter 
som vi fick till under 2017.

LEDNING

46



Monica Ekman
HR-ansvarig

Höjdpunkt 2017: Att vi medvetet 
och aktivt fokuserade på att erbjuda 
olika former av hälso- och frisk  - 
vårdsaktiviteter till våra medarbetare 
för att skapa ett långsiktigt häls o - 
samt arbetsklimat. Men också att vi 
genom nya samarbeten skapade 
möjlighet att erbjuda praktikplatser 
hos oss så att vi kan knyta till oss 
kompetens inför framtida 
rekryteringsbehov.

Jan Karlsson
Ekonomichef med IT-ansvar

Höjdpunkt 2017: Färdigställan-
det av första etappen på Strix i 
Solna och dess inflyttning under 
september månad samt därefter 
konferensen StudBO17 som gav 
nya idéer och kontakter.

Kenneth Wenner
Fastighetschef

Höjdpunkt 2017: Årets höjd-
punkt var att vi kom fram med 
gestaltning och beslut avseende 
nyproduktionen på Lappis.
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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. 
Styrelsens sammansättning förändras därför delvis 
varje halvår. En ledamot väljs på förslag av SSF (Stock
holms Studenthyresgästers Förening) och en leda mot 
på förslag av SSSB:s personalorganisationer. Nedanstå
ende sammanställning avser styrelsen per 20180205. 
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året 2017.

styrelsens sammansättning per 2018-02-05
Ordinarie
Leif Garph  ordförande
Johan Blixt  förste vice ordförande
Büsra Kocatürk  vice ordförande
Göran Cumlin  vice ordförande
Veronica Sällemark  
Eric Tällberg
Ebba Ringborg
Marika Jonsson
Emelie Eduard4

Jonny Flodin5

 
Suppleanter
Ola Palmgren, Philippe Goldmann  

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

styrelsens sammansättning under 2017
Ordinarie
Leif Garph  ordförande
Veronica Sällemark förste vice ordförande
Büsra Kocatürk1   vice ordförande
Johan Blixt2   vice ordförande
Göran Cumlin  vice ordförande
Eric Tällberg

1 Vice ordförande t o m 20170630
2 Ord styrelseledamot tillika vice ordförande fr om 20170701

Karin Böttiger
Marika Jonsson
Anna Wallgren3

Emelie Eduard4

Jonny Flodin5

Suppleanter
Ebba Ringborg, Ola Palmgren

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

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

utskott
Utskottsmöten hålls i samband med presidiemöten.

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

Ordinarie
Ulf Westerberg (auktoriserad revisor, PWC),
Jens Andersson6, Torkel Kjellman7

Suppleanter
Magnus Thorling (auktoriserad revisor, PWC)
Sabine Pettersson8

verkställande direktör
Ingrid Gyllfors

3 T o m 20170630
4 På förslag av personalorganisationerna
5 På förslag av Stockholms Studenthyresgästers Förening
6 Utsedd av SSCO
7 Utsedd av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden
8 Utsedd av SSCO

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Jonny Flodin
Ledamot,  
Branschmandat SSF

Johan Blixt
Förste vice ordförande

Leif Garph
Ordförande

STYRELSE

Büsra Kocatürk
Vice ordförande

Göran Cumlin
Vice ordförande

Marika Jonsson
Ledamot

Ebba Ringborg
Ledamot

Ola Palmgren
Suppleant

Emelie Eduard
Ledamot, 
Unionen

Philippe Goldmann
Suppleant

Veronica Sällemark
Ledamot

Eric Tällberg
Ledamot
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ledningsgrupp
Ingrid Gyllfors  Vd
Mathias Lantz9 Förvaltningschef
Mattias Carrass Projekt och affärsutv.ansv. 
Anette Ekström Kommunikationschef
Monica Ekman HRansvarig
Kenneth Wenner  Fastighetschef
Jan Karlsson10 Ekonomichef med ITansvar

stiftelsens ändamål
Ändamålsparagrafen i SSSB:s stadgar lyder:
”Stiftelsen har till ändamål att uppföra, förvärva, äga 
och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva 
medlemmar till Stockholms Studentkårers Central
organisation, SSCO, anslutna kårer och andra enskilda 
eller grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas 
beslut kan komma att bli berättigade att bebo dessa 
 bostäder.”

”Stiftelsen har även att på andra sätt lösa bostads
problem för dem som enligt ovan äger rätt att bebo  
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 
SSCOansluten elev eller studentkår. SSSB hyr ut drygt 
8 000 bostäder varav drygt 7 900 tillhör det egna be
ståndet och 89 bostäder är inhyrda. Vi är även aktiva i 
organisationerna SBF (Studentbostadsföretagen), Fast
ighetsägarna Stockholm och Sthlm6000+ (projektet 
avslutades 20171231) för att verka för att lösa student
ernas bostadsproblem, såväl i regionen som nationellt. 
Stiftelsen är aktiv i debatten kring studentbostäder ge
nom debattartiklar, möten med beslutsfattare vid tex 
politikerveckan i Almedalen och genom besvarande 
av remisser. Stiftelsens uppdrag att verka för kulturell 
och kamratlig samvaro inom stiftelsensbostadsbestånd 
sker främst genom bidrag och stöd till de i våra områden 
aktiva områdesföreningarna och genom att skapa en 
stimulerande boendemiljö.

medlemskap
SSSB är medlem i HBV (Husbyggnadsvaror HBV Före
ning u p a), Fastigo (Arbetsgivarorganisationen för all

9 Började sin anställning 20170904
10 Började sin anställning 20170403

männyttiga och kooperativa bostadsföretag), SBF, Fastig
hetsägarna Stockholm och Sthlm6000+ (projektet 
avslutades 20171231).

säte
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

händelser under året
Den enskilt största och mest genomgripande aktivi
teten för hela organisationen var den 25 september 
när de  första hyresgästerna flyttade in i den nybyggda 
 huskroppen i fastigheten Furiren 2 (Strix). Detta är den 
första nyproduktionen på flera år och det har varit ett 
stort  fokus från vår Teknik avdelning att få huset klart 
i tid och för vår Kund och Förvaltningsavdelning att 
förbereda och genomföra uthyrning. I slutet av februari 
revs en byggnad på fastigheten Filosofen 2 (Lappkärrs
berget) för att göra plats åt vår nästa nyproduktion med 
beräknad byggstart maj 2018. Under året har vi fått två 
detalj planer antagna, en på Gärdet (Jerum) och en i 
Björk hagen. Vid årets utgång är båda dock överklagade 
men vi räknar med att de vinner laga kraft under för
sta halvåret 2018. Vår underhållsfokus fortsätter  enligt 
plan och under året har vi bland annat färdigställt 
stambytet på fastigheten Körsbärsbladet 3 (Nyponet). 
Planeringen  inför konferensen StudBO17 som gick av 
stapeln den 4–5 oktober har engagerat många medarbe
tare och det var en lyckad konferens som gav både nya  
idéer såväl som nya kontakter. Vi har fortsatt att vidare
utveckla våra arbetsprocesser för att nå en effektivare 
orga nisation. Den under året antagna ITvisionen och 
ITstrategin kommer att stödja våra arbetspro cesser samt 
förbättra vår ITmiljö för samtliga intressenter. Arbetet 
med anpassning till den nya dataskyddsförordningen 
GDPR har pågått med fokus på inventering men har 
även integrerats med våra affärsprocesser där vi har 
undersökt hur våra systemleverantörer arbetar med 
GDPR. Inför affärsplanearbetet togs en ny vision fram 
– Med attraktiva hem för studenter skapar vi framtid. 
Med denna vision och med vår nya  målstyrningsmodell 
och uppdaterade Hållbarhetspolicy räknar vi med en 
fortsatt positiv utveckling för Stiftelsen Stockholms  
Studentbostäder. 
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SSCO främjar studentbostäder genom de två organisa
tionerna SSSB och SSBF (Stiftelsen Stockholms Student
kårers Bostadsfond).

Under 2015 gjorde SSCO en översyn i syfte att för
enkla, modernisera och effektivisera sin verksamhet. 
I det arbetet kom man fram till att sammanföra SSSB 
och SSBF. Beslutet blev att avveckla SSBF till förmån för 
SSSB. Beslutet verkställdes under 2017 genom att SSBF 
avvecklades och att kapitalet om 11 839 tkr överfördes 
till SSSB som en ökning av grundkapitalet.

ekonomiskt utfall
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 38 681 tkr  
(38 605 tkr). Stiftelsens totala intäkter uppgick till 
418 142 tkr (393 701 tkr). Hyresförhandlingen för 2017 
gav en hyres höjning med 1,2 % beträffande boende
kategorierna student etta och studentlägenhet samt en 
ökning med 1,5 % beträffande boendekategori student
rum från den första januari 2017. Driftkostnaderna upp
gick till 154 929 tkr (136 138 tkr). Den främsta orsaken 
till volymökningen av intäkter och driftskostnader kan 
härledas till att vi registrerades retroaktivt som energi
leverantör och återvann retroaktiv moms på energiskatt, 
nettoeffekten avseende detta uppgick till 3 442 tkr. En 
fortsatt satsning på underhåll gjorde att kostnaderna ökat 
något till 92 635 tkr (88 015 tkr). Centrala administrations
kostnader uppgick till 39 242 tkr (37 020 tkr) och  ökningen 
består bland annat i en satsning på arbetsprocesser och 
planering inför de nya dataskyddsreglerna, GDPR, inom 
EU som träder i kraft under 2018. Räntekostnader och 
liknande resultatposter uppgick till 29 654 tkr (33 434 
tkr) och har minskat genom de låneförfall som förevarit  
under året i kombination med den fortsatt låga  räntenivån.

investeringar
Årets bruttoinvesteringar uppgick till 207 564 tkr 
(121 596 tkr). Etapp 1 av nyproduktionen avseende 
fastig heten Furiren 2 uppgick till 125 102 tkr, Etapp 2 av 
nyproduktionen beräknas bli klar för inflyttning i 
 januari 2018. Investeringar i befintliga byggnader upp
gick till 35 230 tkr och avsåg i huvudsak stamrenovering 
av fastigheten Körsbärsbladet 3. Investeringarna i 
 maskiner och inven tarier uppgick till 133 tkr (1 197 tkr).

finansiering
Finanspolicyn definierar stiftelsens finansiella organi
sation och styrning, principer för finansiell riskhante
ring, regler för rapportering samt sammanställning 
och kontroll.

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

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

skuldportfölj
Belåningen av fastigheterna, inklusive kortfristig del, 
uppgick vid årets slut till 1 089 162 tkr (994 920 tkr). 
Andelen lån med rörlig ränta var vid årets slut 21,1 % 
(10,5). Den genomsnittliga räntenivån för lånen under 
året blev 2,82 % (3,05).

Stockholms stad har lämnat kommunal borgen för 
ett mindre antal av stiftelsens upptagna lån. Stadens 
borgensansvar omfattar lån om 58 365 tkr (64 123 tkr). 
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 underhålls
åtgärder, höjda energipriser, höjda taxor, räntehöjningar 
samt skatter och avgifter. 

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

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

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

Risken för ökade räntekostnader föranledde ränte
höjningar begränsas genom aktiv skuldförvaltning av 
låneportföljen tillsammans med räntesäkringar genom 
derivat som är godkända av finanspolicyn. Av en total 
låneportfölj om 1 089 mkr är 47 % av lånen långsiktigt 
säkrade genom derivat. Fastigheterna har en låg belå
ningsgrad vilket ger möjligt till god framtida upplåning 
med goda lånevillkor i samband med expansion.

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

hållbarhet
Stiftelsen har identifierat fyra hållbarhetsfrågor som 
är affärskritiska för verksamheten: affärsmässighet, 

attraktivt boende, hållbar fastighetsförvaltning och 
nyproduktion samt engagerade medarbetare. I dessa 
inkluderas frågor som rör miljö, sociala förhållanden, 
personal, respekt för mänskliga rättigheter och mot
verkande av korruption. Information om policyer, risker 
och centrala resultatindikatorer för samtliga dessa om
råden, liksom hur de kan ses som en integrerad del av 
stiftelsens affärsmodell, återfinns i en separat hållbar
hetsrapport på sidorna 33–39 i årsredovisningen.

utsikter 2018
SSSB fortsätter arbetet med utveckling av verksam
heten i enlighet med den nya visionen, antagen affärs
plan och upprättade mål. En del i detta är den fortsatta 
satsningen på nyproduktion av ca 2 000 nya bostäder. 
Nyproduktionen av fastigheten Furiren 2 färdigställs i 
januari månad 2018 och under året påbörjas nyproduk
tionen av de första 480 av sammanlagt 800 nya bostäder 
på Lappkärrsberget. Hyresförhandlingen för 2018 gav en 
hyreshöjning med 1,45 % beträffande  boendekategorierna 
studentetta och studentlägenhet samt en ökning med 
1,65 % beträffande boendekategori studentrum från den 
första januari.

flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 418 142 393 701 388 674 387 161 371 419

Driftnetto 152 378 151 931 153 799 156 165 141 531

Resultat efter finansiella poster 38 681 38 605 33 240 38 066 9 002

Eget kapital 303 510 267 011 238 504 209 976 178 747

Balansomslutning 1 531 566 1 405 516 1 345 753 1 328 508 1 282 040

Synlig soliditet, % 20 19 18 16 14
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Till förfogande stående vinstmedel, SEK

Balanserat resultat 187 269 846

Årets resultat 24 659 413

211 929 259

Disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs 211 929 259

Belopp (tkr) Grundfond Reservfond Årets resultat Balanserat 
resultat

Summa
kapital

Belopp vid årets ingång 8 580 71 162 28 508 158 761 267 012

Disposition av föregående års 
resultat: – – -28 508 28 508 0

Förändring bundna medel 11 839 – – – 11 839
Årets resultat 24 659 24 659
Belopp vid årets utgång 20 419 71 162 24 659 187 269 303 510

RESULTATDISPOSITION

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
med noter.
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Belopp (tkr) NOT 2017 2016

Stiftelsens intäkter

Hyresintäkter  398 787 390 933
Övriga rörelseintäkter 19 355 2 767
Rörelsens intäkter 3 418 142 393 701

Stiftelsens kostnader
Driftkostnader 4 -154 929 -136 137
Underhållskostnader -92 635 -88 015
Tomträttsavgälder 5 -5 668 -5 568
Fastighetsavgift och fastighetsskatt -12 532 -12 049
Fastighetskostnader 265 763 241 770

Driftnetto 152 378 151 931

Avskrivningar och utrangeringar 6 -44 901 -43 078

Bruttoresultat 107 478 108 853

Central administration och  
försäljningskostnader 7, 8, 9 -39 242 -37 020

Rörelseresultat 68 236 71 834

Ränteintäkter 99 206
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -29 654 -33 434
Resultat från finansiella poster -29 555 -33 229

Resultat efter finansiella poster 38 681 38 605

Bokslutsdispositioner  -6 510 -3 119

Skatt 11 -7 511 -6 977
Årets resultat 24 659 28 508

RESULTATRÄKNING
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Belopp (tkr) NOT 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 1 253 1 821
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 253 1 821

Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 13 1 339 675 1 227 106
Maskiner och inventarier 14 1 500 2 080
Pågående nyanläggningar 15 135 788 88 974
Summa materiella anläggningstillgångar 1 476 963 1 318 160

Finansiella anläggningstillgångar 24
Långfristiga värdepappersinnehav 16 11 730 40
Andra långfristiga fordringar  101 101
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 831 141

Summa anläggningstillgångar 1 490 047 1 320 122

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 254 487
Övriga fordringar -4 5 737
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 8 878 8 834
Summa kortfristiga fordringar 9 128 15 058

Kassa och bank 18 32 391 70 336

Summa omsättningstillgångar 41 519 85 394

SUMMA TILLGÅNGAR 1 531 566 1 405 516

BALANSRÄKNING
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Belopp (tkr) NOT 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundfond 25 20 419 8 580
Reservfond 71 162 71 162
Fritt eget kapital 26
Balanserat resultat 187 270 158 761
Årets resultat 24 659 28 508
Summa eget kapital 303 510 267 011

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond  19 9 629 3 119
Summa obeskattade reserver 9 629 3 119

Avsättningar
Uppskjuten skatt 11 34 082 30 868
Summa avsättningar 34 082 30 868

Långfristiga skulder
Fastighetslån 20, 21, 23 1 089 162 994 920
Summa långfristiga skulder 1 089 162 994 920

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 31 727 54 768
Skatteskulder 6 394 2 059
Övriga skulder 6 147 9 063
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 50 915 43 708
Summa kortfristiga skulder 95 183 109 597

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 531 566 1 405 516

BALANSRÄKNING
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Belopp (tkr) 2017 2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 38 681 38 605
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 44 938 44 477
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 83 619 83 081

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar 233 -67
Förändring av kortfristiga fordringar 5 581 -4 904
Förändring av leverantörsskulder -23 040 16 543
Förändring av kortfristiga skulder 4 445 5 139
Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 838 99 793

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -203 135 -121 596
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 110 0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 102
Kassaflöde från investeringsverksamheten -203 025 -121 494

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 100 000 0
Amortering av lån -5 758 -524
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 94 242 -524

Årets kassaflöde -37 945 -22 226
Likvida medel vid årets början 70 336 92 561
Likvida medel vid årets slut 32 391 70 336

KASSAFLÖDESANALYS

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS
Belopp (tkr) 2017-01-01 2016-01-01

Betalda räntor
Erhållen ränta 59 179
Erlagd ränta -29 652 -30 432
Övrigt 0 3 002

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 43 591 42 083
Utrangering av materiella anläggningstillgångar 1 347 2 394

Likvida medel  
Kassa och bank 32 391 70 336
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Not 1 Redovisnings- och värdering s principer

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

värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

intäkter
Hyresintäkterna klassificeras som operationell leasing 
eftersom de avser hyresavtal där de ekonomiska 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 hyres
intäkter. Avtalade hyresrabatter vid stambyten belastar 
den period de avser. Som övriga rörelseintäkter redovisas 
intäkter från aktiviteter utanför stiftelsens huvudsakliga 
fastighetsverksamhet. Övriga rörelse intäkter redovisas i 
den period de uppstår. Dessa  utgörs i huvudsak av ex
tern kundfakturering, skade ersättningar samt engångs
transaktioner.

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

ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester och betald sjukfrånvaro.

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

pliktelse att betala ut ersättning. I stiftelsen före
kommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Er
sättning vid uppsägning utgår då stiftelsen beslutar 
avsluta en anställning före den normala tidpunkten för 
anställningens upphörande eller då en anställd accep
terar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot 
sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget 
någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld 
och en kostnad när stiftelsen har en förpliktelse att 
lämna sådan ersättning.

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 kvar
varande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kost nader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systema
tiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När till

NOTER Belopp i tkr om inget annat anges
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gångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. 

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  
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinnings värdet. 

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

låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till an
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

säkringsredovisning
Ränteswapavtal skyddar stiftelsen mot ränteförändringar. 
Genom säkringen erhålls en fast ränta vilken redovisas i 
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter. För dessa transaktioner upprättas säk
ringsdokumentation. När transaktionen ingås dokumen
teras förhållandet mellan säkringsdokumentet och den 
säkrade posten, liksom stiftelsens mål för  riskhanteringen 
avseende säkringen. 

obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i  
balansräkningen, inklusive uppskjuten skatteskuld 
hänförlig till reserverna. 

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. 

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  
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande räkenskapsår har i 
huvuddrag behandlats nedan.

nedskrivningsprövning på fastigheter
Stiftelsen undersöker varje år om nedskrivningsbehov 
av fastigheterna föreligger. Nedskrivning sker om värde
nedgången bedöms vara bestående, bland annat till följd 
av ökad vakansgrad. Bedömning görs utifrån jämförelse 
mellan bokförda värden och taxeringsvärden eller i före
kommande fall extern värdering. 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
Stiftelsens styrande principer och kriterier vid be
dömning av aktiverad och kostnadsförd utgift utgörs 
av värde, väsentlighet och teknisk beskaffenhet. Värde 
uppskattas avseende sannolikt förbättrat ekonomiskt 
värde. Detta följer regelverket för K3.
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Not 3 Rörelsens intäkter 2017 2016

Hyresintäkter
Bostäder 357 035 346 265
Hyrestillägg bostäder 19 489 19 639
Lokaler 18 860 19 609
Hyrestillägg lokaler 3 246 2 624
Garage/p-platser 5 344 6 122
Summa 403 973 394 260

Hyresbortfall
Bostäder -3 973 -2 769
Lokaler -1 213 -557
Summa -5 186 -3 326

Summa hyresintäkter 398 787 390 933

Övriga rörelseintäkter
Fakturerade kostnader 1 120 1 061
Ersättning för förvaltningstjänster 113 157
Övriga poster 18 122 1 550
Summa 19 355 2 767

Summa rörelsens intäkter 418 142 393 701

”Övriga poster” innehåller väsentliga förändringar mellan åren p g a återbetalning av moms avseende energiskatt om 
15 405 tkr samt intäkter från StudBO17 om 1 662 tkr.

Not 4 Driftkostnader 2017 2016

Fastighetsskötsel -37 911 -34 850
Reparationer -9 800 -10 668
El -20 635 -18 463
Värme -25 418 -25 703
Vatten -8 459 -7 707
Sophämtning -6 880 -5 344
Bredband -9 945 -9 945
Kabel-TV -585 -585
Bevakning -853 -487
Snöröjning -1 748 -1 753
Förvaltningsadministration -12 955 -12 057
Övriga kostnader -16 245 -4 702
Summa driftkostnader -151 433 -132 265

Hyreskostnad för inhyrda bostäder -3 496 -3 873
Summa driftkostnader inkl inhyrda bostäder -154 929 -136 138

”Övriga kostnader” innehåller väsentliga förändringar mellan åren p g a kostnader vi haft i samband med att vi 
 registrerades retroaktivt som energileverantörer. Kostnaderna uppgick till 11 963 tkr år 2017.
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Not 5 Tomträttsavgälder  2017 2016

Framtida tomträttsavgälder som ska erläggas avseende icke  
uppsägningsbara tomträttsavtal:   

Förfaller till betalning inom ett år -5 445 -5 668
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år -16 184 -18 095
Förfaller till betalning senare än fem år -10 342 -13 876
Summa -31 971 - 37 639

Under perioden kostnadsförda tomträttsavgälder -5 668 -5 568
Summa -5 668 -5 568

Not 6 Avskrivningar och utrangeringar 2017 2016

Byggnader -43 615 -41 879
Markanläggningar -5 -6
Maskiner och inventarer -713 -625
Datasystem -568 -568
Summa avskrivningar och utrangeringar -44 901 -43 078

Not 7  Personalkostnader 2017 2016

Medelantalet anställda
Män 38 35
Kvinnor 24 25
Summa 62 60

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör -2 527 -2 328
Övriga anställda -28 761 -28 759
Summa -31 288 -31 087

Sociala kostnader
Sociala kostnader exkl. pensionskostnader -10 900 -10 848
Pensionskostnader -4 080 -4 295
Summa -14 980 -15 143

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och  
pensionskostnader -46 268 -46 230  

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

Medelantalet anställda beräknas som genomsnittligt antal anställda under året. Av stiftelsens pensions kostnader 
avser 467 tkr (378 tkr) gruppen styrelse och vd. Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 tkr.
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Not 8 Centrala administrations- och försäljningskostnader 2017 2016

Försäljning och kommunikation -6 778 -5 248
IT -8 126 -7 048
Övrig administration -24 338 -24 723
Summa centrala administrations- och försäljningskostnader -39 242 -37 020

Not 9 Ersättning till revisorer 2017 2016

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag -316 -228
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag  -500
Skatterådgivning -116 -28
Summa -432 -756

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag, övriga revisorer -20 -15
Summa -20 -15

Summa ersättning till revisorer -452 -772

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter 2017 2016

Räntekostnader -27 940 -30 432
Övrigt -1 714 -3 002
Summa räntekostnader och liknande resultatposter -29 654 -33 434

Not 11 Skatt 2017 2016

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader  
byggnader 36 087 33 087

Uppskjuten skattefordran avseende temporär skillnad  
bostadsunderhållslånepost -2 004 -2 219

Uppskjuten skatteskuld, netto 34 082 30 868

Temporära skillnader i byggnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders bokförda respektive skattemässiga 
värden är olika. Den temporära skillnad som redovisas ovan är hänförlig till investeringar i byggnader vilka  
kostnadsförts vid inkomsttaxeringen samt tillämpning av olika avskrivningsprocent bokföringsmässigt och  
skattemässigt. Temporär skillnad föreligger även avseende en i bokföringen utrangerad bostadsunderhållslånepost 
där skattemässigt värde kvarstår.
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Not 11 Skatt (fortsättning) 2017 2016

Årets skatt
Redovisat resultat före skatt 32 171 35 486
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -7 078 -7 807
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 18 77
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -459 -57
Skatteeffekt av återlagda bokföringsmässiga avskrivningar  
byggnader -9 315 -9 213

Skatteeffekt av skattemässigt avdragsgilla avskrivningar  
byggnader 12 540 14 139

Skattekostnad, före underskottsavdrag -4 297 -2 862
Skatteeffekt av förändring underskottsavdrag 803
Summa aktuell skatt -4 297 -2 059
Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt 
värde fastigheter -3 000 -4 704

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

Summa uppskjuten skatt -3 214 -4 919

12 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2017 2016

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

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -5 864 -5 296
Årets avskrivning enligt plan -568 -568
Summa -6 431 -5 864

Bokfört restvärde vid årets slut 1 253 1 821
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Not 13 Förvaltningsfastigheter 2017 2016

Byggnader
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 813 151 1 773 895
Omklassificering från pågående nyanläggning 156 189 41 050
Avyttringar och utrangeringar -3 099 -1 794

1 966 241 1 813 151
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -669 465 -629 380
Årets avskrivning enligt plan -42 305 -40 885
Avyttringar och utrangeringar 1 789 799

-709 981 -669 465

Bokfört restvärde vid årets slut 1 256 260 1 143 686

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 -584 -578
Årets avskrivning enligt plan -6 -6

-590 -584

Bokfört restvärde vid årets slut 5 11

Totalt bokfört restvärde vid årets slut 1 339 675 1 227 106

Med utgångspunkt från en extern värdering av hela beståndet per 2017-12-31, är slutsatsen att det inte gentemot 
respektive bokförda värden föreligger något nedskrivningsbehov för någon enskild fastighet. Sammantaget utvisar 
värderingen fortsatt att det sammanlagda värdet på stiftelsens fastigheter och tomträtter väsentligt överstiger bokfört 
värde per balansdagen
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Not 14 Maskiner och inventarier 2017 2016

Maskiner
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 383 441
Nyanskaffningar  23
Avyttringar och utrangeringar  -81

383 383

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -364 -441
Årets avskrivning enligt plan -5 -4
Avyttringar och utrangeringar  81

-368 -364

Bokfört restvärde vid årets slut 14 19

Inventarier  
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 16 970 15 875
Nyanskaffningar 133 1 174
Avyttringar och utrangeringar -114 -79

16 989 16 970

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -14 909 -14 368
Årets avskrivning enligt plan -708 -620
Avyttringar och utrangeringar 114 79

-15 503 -14 909

Bokfört restvärde vid årets slut 1 486 2 061

Totalt bokfört restvärde vid årets slut 1 500 2 080

Med utgångspunkt från en extern värdering av hela beståndet per 2017-12-31, är slutsatsen att det inte gentemot 
respektive bokförda värden föreligger något nedskrivningsbehov för någon enskild fastighet. Sammantaget utvisar 
värderingen fortsatt att det sammanlagda värdet på stiftelsens fastigheter och tomträtter väsentligt överstiger bokfört 
värde per balansdagen.

Not 15  Pågående nyanläggningar samt om- och tillbyggnad 2017 2016

Vid årets början 88 974 11 024
Nyanskaffningar 207 431 120 399
Utrangeringar -537 -1 399
Omklassificering till förvaltningsfastigheter -156 189 -41 050
Omklassificering till kostnad i resultaträkning -3 892  
Vid årets slut 135 788 88 974
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Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2017 2016

Vid årets början 40 40
Nyanskaffningar 11 690 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 730 40
Utgående redovisat värde 11 730 40

”Nyanskaffningar” 2017 avser övertagande av Stiftelsens Stockholms Studentkårers Bostadsfonds (SSBF) befintliga 
kapital förvaltningsavtal med SEB och depå om 11 839 varav värdepappersinnehav uppgår till 11 690 tkr.

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2017 2016

Förutbetalda hyresutgifter 747 862
Övriga upplupna intäkter 756 1 348
Förutbetalda försäkringspremier 1 123 1 136
Övriga förutbetalda kostnader 6 252 5 488
Vid årets slut 8 878 8 834

Not 18 Kassa och bank

En outnyttjad checkräkningskredit om 5 mkr (5) finns.

Not 19 Periodiseringsfond 2017-12-31 2016-12-31

Periodiseringsfond tax 2017 -3 119 -3 119
Periodiseringsfond tax 2018 -6 510 0
 -9 629 -3 119

Not 20 Långfristiga skulder 2017 2016

Skulder till kreditinstitut   
Förfaller till betalning inom ett år 229 976 486 240
Förfaller till betalning mellan ett och fem år 783 100 432 594
Förfaller till betalning senare än fem år 76 086 76 086

1 089 162 994 920

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 tkr i Furiren 2 löper på obestämd tid så länge stiftelsen nyttjar fastigheten till studentboende.
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Not 21  Verkligt värde på derivatinstrument  
som används för säkringsändamål 2017 2016

Kontrakt med negativa verkliga värden:
Ränteswappar 46 870 58 001

46 870 58 001

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017 2016

Förskottsbetalda hyresintäkter 31 531 27 687
Upplupna löne- och pensionskostnader 3 549 5 046
Upplupna räntekostnader 3 273 3 787
Upplupna taxebundna kostnader 6 488 2 189
Upplupna projekt- och underhållskostnader 3 092 3 598
Övriga poster 2 981 1 401
Vid årets slut 50 915 43 708

Not 23 Ställda säkerheter 2017 2016

Fastighetsinteckningar 1 030 797 930 797
1 030 797 930 797

Not 24 Eventualförpliktelser 2017 2016

Fastigos Garantifond 625 597
625 597

Not 25 Grundfond 2017-12-31 2016-12-31

Vid årets början 8 580 8 580
Ändamålsbestämda medel 11 839 0
 -9 629 -3 119
"Ändamålsbestämda medel" avser värdepappersdepå om 11 690 tkr och resterande likvidamedel som övertagits från 
Stiftelsens Stockholms studentkårers Bostadsfond (SSBF).

Not 26 Resultatdisposition 2017 2016

Balanserat resultat 187 269 158 761
Årets resultat 24 659 28 508

211 929 187 269

Disponeras enligt följande i ny räkning överförs 211 929 187 269
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Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, 
org.nr 8020032887

Rapport om årsredovisningen

uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftel
sen Stockholms Studentbostäder med undantag för 
hållbarhetsrapporten på sidorna 33–39 för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stif
telsens finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar 
inte hållbarhetsrapporten på sidorna 33–39. 

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 av
snittet Revisorns ansvar.

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

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

annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–44 och 
sidorna 73–76. Det är styrelsen som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfat
tar 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 iden
tifieras ovan och överväga om informationen i väsent
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga fel
aktigheter.

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

styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att 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 tilläm
pas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realis
tiskt alternativ till att göra något av detta.

revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig sä
kerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ga
ranti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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

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

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

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

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberät
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stif
telse inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om be
tydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

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

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut
fört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Stockholms Studentbostäder för år 2017.

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

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

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt ut
talande.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen en
ligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.



72

revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela re
visionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk 

och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, be
slutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållan
den som är relevanta för vårt uttalande.

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap
porten på sidorna 3339 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade håll
barhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av 
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt
ning och omfattning som en revision enligt god revi
sionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 21 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulf Westerberg 
Auktoriserad revisor

Torkel Kjellman, av Stockholms stad utsedd revisor 

Jens Andersson, av SSCO:s studentråd utsedd revisor
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HÅLLBARHETSREDOVISNING, NYCKELTAL

affärsmässighet 
 nyckeltal utfall 2017 
 Lönsamhet
 – resultatmål i %  9,3 %
 av omsättningen

Affärsetik
 – polisanmälda incidenter 0
 
 IT-säkerhet
 – polisanmälda incidenter 0

Läs mer på sidan 35

hållbar förvaltning och nyproduktion

 nyckeltal utfall 2017 
 Klimat och energi
 – energianvändning, fastigheter 52 141 MWh
     160,9 kWh/kvm
  
 – klimatpåverkan, fastigheter  7 708 ton CO2e
     23,8 kg CO2e/kvm

 – energianvändning, drivmedel  35 MWh

 – klimatpåverkan, drivmedel 10 ton CO2e

 Avfall
 – andel sorterat avfall n/a
 – andel avfall till återvinning n/a
 – andel avfall till deponi n/a

 Nya studentbostäder
 – påbörjad byggnation 0
 –  antal färdigställda lägenheter 124 

• varav Miljöbyggnad Silver 0

 Lagefterlevnad (miljö)
 – polisanmälda incidenter 0

Läs mer på sidan 37

attraktivt boende

 nyckeltal utfall 2017

Nöjd Studbo 
  – NPS (Net Promoter Score) 40
  – NII (Nöjd Inflyttningsindex) 76
  – NKI (Nöjd kundindex) 67
  – trygghet 81
  – miljömedvetenhet 3,6

Läs mer på sidan 36

engagerade medarbetare

 nyckeltal utfall 2017 
 Motiverade medarbetare
 – MMI  66 (2016) 
    Mäts inte 2017
 – ledarskap  4,3 (2016)
    Mäts inte 2017

 Personalomsättning
 – personalomsättning  19 % 

 Hälsa och säkerhet
 – frisknärvaro 97 %
 – antal olyckor 0
 – antal tillbud 2

 Kompetens
 – antal utbildningstimmar n/a

 Mångfald
 – andel män/kvinnor, totalt 61 %, 39 % 
 – andel män/kvinnor, ledningen 57 %, 43 % 
 – andel män/kvinnor, styrelsen  50 %, 50 %

 – genomsnittsålder, totalt 47 år
 – genomsnittsålder, ledningen  43 år
 – genomsnittsålder, styrelsen  36 år

 – antal praktikplatser 3

 – antal diskrimineringsfall 0

 Läs mer på sidan 38



FASTIGHETSFÖRTECKNING

1) Avser BOA + Gemensam area studentrum  2) Ombyggnadsår  3) Tillbyggnadsår 4) Nybyggnationsår
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STOCKHOLM
Apeln 13 Norrmalm Apeln ca 1763/19842) - 1 3 10 9 - 23 1 520 1 576 3 096 8 022 95 800 T 3 732 142,6 16,8
Atlas 3 Gamla Stan Lucidor ca 1700/19662) 28 - - 7 - - 35 1 189 161 1 350 1 301 32 917 T 1 669 180,9 39,3
Filosofen 2–9, Fysikern 1 Norra Djurgården Lappkärrsberget 1968-69/20003) 1 618 321 6 47 103 111 2 206 66 313 1 869 68 182 246 618 1 617 000  Ä 9 0061 182,6 25,3
Kattrumpstullen 4 Roslagstull Roslagstull 1964 116 - - 1 - - 117 2 703 24 2 727 1 377 75 000 T 3 665 132,3 28,1
Klokryparen 6 Hammarbyhöjden Hammarby 1966 29 2 - 1 1 2 35 987 - 987 5 015 17 600 T 1 230 208,9 25,8
Kurland 19 Norrmalm Kurland 1, 2, 3 1859/19913) 43 1 24 2 - - 70 2 164 142 2 306 27 798 78 691 T 4 097 108,4 18,3
Kölnan 15 Hammarbysjöstad Embla 2007 - 178 - 82 5 - 265 9 082 154 9 236 129 312 281 869 T 12 426 118,6 24,9
Körsbärsbladet 3 Roslagstull Nyponet 1957/19802) - 8 - 120 17 - 145 6 070 524 6 594 54 931 163 964 T 10 100 142,2 21,1
Körsbärsbladet 4 Roslagstull Domus 1953/19752) - 60 1 51 - - 112 3 667 1 481 5 148 4 235 118 000 T 7 734 144,8 18,7
Lissabon 2 Gärdet Hugin & Munin 1963/19822)/19962) 8 75 - 76 - - 159 6 407 5 6 412 16 024 191 000  Ä  8 237 128,9 18,2
Rio 7 Gärdet Fyrtalet 1965 117 - - 3 2 - 122 3 074 - 3 074 9 514 86 000  Ä 3 671 163,4 30,3
Roslagsbanan 18 Roslagstull Forum 1969 290 8 3 22 2 - 325 8 660 533 9 193 35 194 299 000 T 13 278 164,3 32,0
Skålen 22 Vasastan Idun 1969/20003)/20133) - 571 - 5 2 - 578 11 323 3 070 14 393 150 664 430 800 T 23 262 130,3 21,8
Svea Artilleri 9 Gärdet Mjölner 1992 - 15 27 42 - - 84 4 319 - 4 319 28 042 134 000 T  5 938 79,5 11,9
Väbeln 3 Gärdet Jerum 1961 362 13 - 69 1 - 445 11 673 2 473 14 146 70 633 360 600  Ä 13 796 170,1 28,2
Vätan 21 Norrmalm Vätan 1984 - 37 - 5 - - 42 1 423 - 1 423 6 467 41 000 T  2 151 133,4 22,2

NACKA
Sicklaön 344:1 Ektorp Balder 1970 60 32 - 1 1 - 94 2 550 - 2 550 13 767 34 200 T 4 080 88,2 26,9
Sicklaön 83:3 + 83:32 Sickla Frigg Sickla - - 238 - - - - 238 5 406 364 5 770 - - A 5 973 214,5 75,2

TÄBY
Tussilagon 1 Roslags näsby Freja 2004 - 60 - - - - 60 1 372 - 1 372 21 128 26 400 Ä 1 980 174,2 61,1

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda Frösunda 1999 - 94 - - - - 94 2 070 40 2 110 33 961 41 314 Ä 3 372 188,3 21,5
Furiren 2 Huvudsta Strix 1963/20174) 228 105 6 40 38 - 417 11 035 - 11 035 135 933 134 000 Ä 10 719 173,7 15,3
Generalen 1 Huvudsta Pax 1970/20043) 360 150 - 24 1 - 535 12 916 - 12 916 79 010 225 132 Ä 16 995 152,7 23,6
Kandidaten 2, 3, 4 Bergshamra Kungshamra 1966/20043) 576 476 - 73 258 - 1 383 43 902 310 44 212 200 827 807 723 Ä 58 535 175,1 17,1

HUDDINGE
Medicinaren 10 Flemingsberg Medicinaren 1973 20 148 - 131 - 13 312 11 197 - 11 197 59 903 92 273 Ä 17 300 135,0 23,2
Summa egna fastigheter  
och tomträtter 3 855 2 593 70 812 440 126 7 896 231 022 12 726 243 747 1 339 676 5 384 283

Inhyrda bostäder
STOCKHOLM

- Södermalm Tanto - - 24 - - - - 24 564 - 564  -  
- Marieberg Marieberg - - 17 - 48 - - 65 1 926 - 1 926  - - -
Summa inhyrda bostäder 0 41 0 48 0 0 89 2 490 0 2 490
SUMMA TOTALT 3 855 2 634 70 860 440 126 7 985 233 512 12 726 246 237 1 339 676 5 384 283 324 001 160,9 23,8
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1) Atemp används för beräkning av kWh/kvm och CO2e/kvm
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STOCKHOLM
Apeln 13 Norrmalm Apeln ca 1763/19842) - 1 3 10 9 - 23 1 520 1 576 3 096 8 022 95 800 T 3 732 142,6 16,8
Atlas 3 Gamla Stan Lucidor ca 1700/19662) 28 - - 7 - - 35 1 189 161 1 350 1 301 32 917 T 1 669 180,9 39,3
Filosofen 2–9, Fysikern 1 Norra Djurgården Lappkärrsberget 1968-69/20003) 1 618 321 6 47 103 111 2 206 66 313 1 869 68 182 246 618 1 617 000  Ä 9 0061 182,6 25,3
Kattrumpstullen 4 Roslagstull Roslagstull 1964 116 - - 1 - - 117 2 703 24 2 727 1 377 75 000 T 3 665 132,3 28,1
Klokryparen 6 Hammarbyhöjden Hammarby 1966 29 2 - 1 1 2 35 987 - 987 5 015 17 600 T 1 230 208,9 25,8
Kurland 19 Norrmalm Kurland 1, 2, 3 1859/19913) 43 1 24 2 - - 70 2 164 142 2 306 27 798 78 691 T 4 097 108,4 18,3
Kölnan 15 Hammarbysjöstad Embla 2007 - 178 - 82 5 - 265 9 082 154 9 236 129 312 281 869 T 12 426 118,6 24,9
Körsbärsbladet 3 Roslagstull Nyponet 1957/19802) - 8 - 120 17 - 145 6 070 524 6 594 54 931 163 964 T 10 100 142,2 21,1
Körsbärsbladet 4 Roslagstull Domus 1953/19752) - 60 1 51 - - 112 3 667 1 481 5 148 4 235 118 000 T 7 734 144,8 18,7
Lissabon 2 Gärdet Hugin & Munin 1963/19822)/19962) 8 75 - 76 - - 159 6 407 5 6 412 16 024 191 000  Ä  8 237 128,9 18,2
Rio 7 Gärdet Fyrtalet 1965 117 - - 3 2 - 122 3 074 - 3 074 9 514 86 000  Ä 3 671 163,4 30,3
Roslagsbanan 18 Roslagstull Forum 1969 290 8 3 22 2 - 325 8 660 533 9 193 35 194 299 000 T 13 278 164,3 32,0
Skålen 22 Vasastan Idun 1969/20003)/20133) - 571 - 5 2 - 578 11 323 3 070 14 393 150 664 430 800 T 23 262 130,3 21,8
Svea Artilleri 9 Gärdet Mjölner 1992 - 15 27 42 - - 84 4 319 - 4 319 28 042 134 000 T  5 938 79,5 11,9
Väbeln 3 Gärdet Jerum 1961 362 13 - 69 1 - 445 11 673 2 473 14 146 70 633 360 600  Ä 13 796 170,1 28,2
Vätan 21 Norrmalm Vätan 1984 - 37 - 5 - - 42 1 423 - 1 423 6 467 41 000 T  2 151 133,4 22,2

NACKA
Sicklaön 344:1 Ektorp Balder 1970 60 32 - 1 1 - 94 2 550 - 2 550 13 767 34 200 T 4 080 88,2 26,9
Sicklaön 83:3 + 83:32 Sickla Frigg Sickla - - 238 - - - - 238 5 406 364 5 770 - - A 5 973 214,5 75,2

TÄBY
Tussilagon 1 Roslags näsby Freja 2004 - 60 - - - - 60 1 372 - 1 372 21 128 26 400 Ä 1 980 174,2 61,1

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda Frösunda 1999 - 94 - - - - 94 2 070 40 2 110 33 961 41 314 Ä 3 372 188,3 21,5
Furiren 2 Huvudsta Strix 1963/20174) 228 105 6 40 38 - 417 11 035 - 11 035 135 933 134 000 Ä 10 719 173,7 15,3
Generalen 1 Huvudsta Pax 1970/20043) 360 150 - 24 1 - 535 12 916 - 12 916 79 010 225 132 Ä 16 995 152,7 23,6
Kandidaten 2, 3, 4 Bergshamra Kungshamra 1966/20043) 576 476 - 73 258 - 1 383 43 902 310 44 212 200 827 807 723 Ä 58 535 175,1 17,1

HUDDINGE
Medicinaren 10 Flemingsberg Medicinaren 1973 20 148 - 131 - 13 312 11 197 - 11 197 59 903 92 273 Ä 17 300 135,0 23,2
Summa egna fastigheter  
och tomträtter 3 855 2 593 70 812 440 126 7 896 231 022 12 726 243 747 1 339 676 5 384 283

Inhyrda bostäder
STOCKHOLM

- Södermalm Tanto - - 24 - - - - 24 564 - 564  -  
- Marieberg Marieberg - - 17 - 48 - - 65 1 926 - 1 926  - - -
Summa inhyrda bostäder 0 41 0 48 0 0 89 2 490 0 2 490
SUMMA TOTALT 3 855 2 634 70 860 440 126 7 985 233 512 12 726 246 237 1 339 676 5 384 283 324 001 160,9 23,8
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