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Protokoll 7/2020 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2020-12-10
kl. 16.00-16.30 i Husby

Närvarande:
Styrelseledamöter:

Michaela Hollis (KD), ordförande
Mirja Räihä (S), vice ordförande
Jennyfer Redin (M)
Daniele Fava (L)
Gunilla Almen (MP)
Björn Sund (S)
Robert Mjörnberg (V)

Suppleanter:

Edwin Erickson (M)
Gustav Nordin (L)
Sanna Eliasson (S)
Kerstin Denckert (V)

Verks tällande
direktör:

Maria Mannerholm

Sekreterare:

Marie Eriksson

Förhinder hade anmälts av Ulrika Ferell (M).

§1

Val av två justerare
Ordförande Michaela Hollis och vice ordförande Mirja Räihä
utsågs att justera dagens protokoll.
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§2
Anmälan av föregående protokoll
Styrelsen beslöt följande.
1. Protokollet från styrelsemötet 2020-10-15 läggs till
handlingarna.
§3
Anmälan av remissvar angående Stockholms stads
program mot våld i nära relationer m.m. 2021-2025
Styrelsen beslöt följande.
1. Anmälan av rubricerad remiss godkänns.
§4
Finansiell månadsrapport för september 2020
Styrelsen beslöt följande.
1. Anmälan av finansiell månadsrapport för september
2020 godkänns.
§5
Förslag till sammanträdesdatum för Micasa
Fastigheters styrelse år 2021
Styrelsen beslöt följande.
1. Styrelsen godkänner VD:s förslag till sammanträdesdatum
för 2021.
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§6

Försäljning av fastigheten Idun 24
Styrelsen beslöt följande.
1. Försäljning av Fastigheten Idun 24 till Micasa
Fastigheter i Stockholm Holding ABs dotterbolag
Goldcup 26458 AB, under ändring till (u.ä.t.) Fristad i
Stockholm AB, org.nr. 559276-5704 godkänns.
2. Micasa Fastigheter i Stockholm AB styrelse
godkänner att Micasa Fastigheter i Stockholm
Holding AB säljer samtliga aktier i dotterbolaget
Goldcup 26458 AB u.ä.t Fristad i Stockholm AB, org.
nr 559275-5704 till Landia ABs dotterbolag Fastighets
AB Stjärnhus org.nr. 559273-6317 med ett
försäljningspris baserad på underliggande
fastighetsvärde för Fastigheten Idun 24 om 226,5
miljoner kronor och övriga villkor som anges i
aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal.
4. Micasa Fastigheter i Stockholm AB föreslår att
koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB föreslår
Stockholms kommunstyrelse och kommunfullmäktige
besluta följande:
•

Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att
sälja Fastigheten Idun 24 till Micasa Fastigheter i
Stockholm Holding AB:s dotterbolag Goldcup 26458
AB u.ä. t Fristad i Stockholm AB, org. nr 5592765704.

•

Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB får i
uppdrag att sälja samtliga aktier i dotterbolaget
Goldcup 26458 AB u.ä. t Fristad i Stockholm AB, org.
nr 559276-5704 till Landia AB:s dotterbolag
Fastighets AB Stjärnhus, org. nr 559273-6317 med
ett försäljningspris baserat på ett underliggande
fastighetsvärde för fastigheten Idun 24 om 226,5
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miljoner kronor och övriga villkor som anges i
aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
•

Begränsningen i Goldcup 26458 AB u.ä.t Fristad i
Stockholm AB org.nr 559276-5704 bolagsordnings
§ 13 (bilaga 2), om att bolagsordningen inte får
ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges
medgivande, tas bort när Fastighets AB Stjärnhus
org.nr 559273-6317 tillträder aktierna i Goldcup
26458 AB u.ä.t Fristad i Stockholm AB org.nr
559276-5704. Därmed får bolagsordningen vid
tillträdet ändras utan medgivande från Stockholms
kommunfullmäktige

•

VD i Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i
uppdrag att teckna erforderliga avtal.

5. Ärendet justeras omedelbart.

Reservation anmäldes av Mirja Räihä m.fl. (S) och Robert
Mjörnberg m.fl. (V) enligt följande:
att

inte genomföra försäljningen

att

därutöver anföra

Vi har redan tidigare reserverat oss mot försäljningen av Idun 24,
detta gjorde vi så sent som i juni i år. Vi vill att bolaget fullföljer
de planerna som togs i boendeplaneringen under förra
mandatperioden.
Antalet äldre kommer att öka kraftigt i Stockholm de kommande
decennierna och behovet av tillgängliga och äldreanpassade
bostäder är stort. I Västerort förväntas en ökning av invånare 65
år och äldre med 57 procent fram till år 2040. Det finns inte några
seniorbostäder i Bromsten idag, trots att stora delar av
småhusbeståndet i området har bristande tillgänglighet. Många
äldre vill gärna bor kvar i sitt närområde även efter en flytt till en
tillgängligare bostad, varför det kommer finnas behov av bostäder
för äldre i Bromsten även framöver. Därför bör staden inte sälja
Fristad utan hitta andra lösningar.
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Många äldre efterfrågar en boendeform som ligger mellan
ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. De vård- och
omsorgsboenden som planeras i stadsdelsområdet är till för äldre
med mycket stora vårdbehov och Spånga-Tensta har minst antal
seniorbostäder i ytterstaden. Därför bör vi nu ta chansen att
utveckla Fristad så att det även fortsättningsvis är ett boende för
äldre i Bromsten och möta den efterfrågan som finns på fler olika
boendeformer bland äldre i staden.
Eftersom Svenska Bostäders kollektivhus i fastigheten bredvid är
sammankopplad med Fristads servicehus bör intresset hos
Svenska Bostäder att överta fastigheten och utveckla det
exempelvis till ett kollektivboende för äldre undersökas.
Kollektivboendet skulle även kunna innehålla ett aktivitetscenter
som kan besökas av äldre i området. Det bör även vara i linje med
majoritetens budget som ger bostadsbolagen i uppdrag att verka
för byggandet av fler kollektivhus och andra alternativa
boendeformer, samt möta äldres efterfrågan på fler olika
boendeformer.
§7
Svar på skrivelse från Robert Mjörnberg (V) om
återhållsamhet i hyresförhandlingarna
Styrelsen beslöt följande.
1. Anmälan av svar på skrivelsen godkänns.

§8

VD:s rapporter
Pågående och kommande fastighetsförsäljningar
Nyproduktion av vård och omsorgsboenden i Rinkeby alle,
Ånn i Årsta, Hemsystern i E-Å-V, Hagastaden på
Norrmalm, Norra Djurgårdsstaden på Östermalm,
Bergsholmsbacken i Skarpnäck, Slakthusområdet i E-Å-V.
Pågående nyproduktion i Rinkeby alle - beräknad
inflyttning 2022
Nyproduktion av seniorbostäder i Ånn i Årsta, Hemsystern
i Högdalen, Tjärdalen i Hagsätra, De Gamlas Vänner i
Enskede
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Anpassningar till seniorboenden i samband med
underhållsåtgärder, (pågående) i Sörklippan i Traneberg,
(genomförandeärende) i Stranninge i Tensta, Drevkarlen i
Hjorthagen, Köpenhamn i Kista, Dalen i Enskededalen,
(inriktningsärende) Fruängsgården i Fruängen
Anpassningar till seniorboenden, (utredning pågår) i
Dalbon i Blackeberg, Edö i Farsta strand, Prästgårdshagen
i Älvsjö
Bolagets organisations- och kontorsutveckling
presenterades
Resultatet av medarbetarenkäten redovisades
Framtagna riktlinjer för distansarbete presenterades
Arbete med att ta fram nyckeltal för uppföljning
presenterades

§9

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.
§ 10
Avslutning
Ordföranden tackade Micasa för ett gott samarbete och önskade
alla en God Jul och Gott Nytt År och förklarade därefter mötet
avslutat.
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Vid protokollet:

Marie Eriksson
Justeras:
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