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ägs av
Stockholms kommun (Stockholms
stad) och bolaget fungerar som en
sammanhållande funktion för större
delen av stadens aktiebolag. Stockholms
Stadshus AB är sedan 1991 moderbolaget i bolagskoncernen, som består av 16 aktiva
dotterbolag. Därutöver finns två intresseföretag.
Mer än hälften av aktiebolagen har även egna
dotterbolag. Bolagen inom koncernen Stockholms
Stadshus AB bildar tillsammans med stadens nämnder kommunkoncernen. Nämnderna och bolagen
levererar service och tjänster till nytta för alla i
Stockholms stad.

Ny avloppstunnel
från Bromma till
Henriksdal

s.

Stockholm är möjligheternas stad med höga ambitioner för ett
hållbart samhälle och ett Stockholm för alla. Stockholms Stadshus AB:s
årsredovisning presenterar hur stadens bolag, tillsammans med
stadens nämnder, under 2016 arbetat för att förverkliga politikens
uppdrag och mål inom ekonomi, demokrati, miljö och sociala aspekter.
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STOCKHOLMS STADSHUS AB

KOMMUNFULLMÄKTIGE, med de 101 ledamöterna som
stockholmarna har röstat fram i kommunalvalet, är
bolagskoncernens ägare. Den operativa ägardialogen
har kommunfullmäktige delegerat till Stockholms
Stadshus AB:s styrelse, koncernstyrelsen. Styrelsen
består av politiker och speglar mandatfördelningen
i kommunfullmäktige. Stockholms Stadshus AB
med dess koncernledning, som består av tjänstemän,
ansvarar för strategisk ledning, uppföljning och
övergripande utveckling av bolagskoncernen.

SKILLNADEN MELLAN NÄMND OCH AKTIEBOLAG kan
kortfattat uttryckas i vilken lagstiftning som styr
verksamheten. I det kommunägda aktiebolaget
regleras styrelsearbetet i första hand av aktiebolagslagen. I styrningen av en förvaltning är istället kommunallagen central för nämndens arbete.
UTÖVER AKTIEBOLAGSLAGEN OCH KOMMUNALLAGEN styrs
ett kommunalt aktiebolag även av regler i bl.a. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen
och lagen om offentlig upphandling tillsammans med
speciallagstiftning utifrån bolagens särskilda verksamheter. Det uppkommer inte sällan konflikter mellan
civilrätten (exempelvis aktiebolagslagen och avtalslagen
m.m.) och den offentliga rätten (exempelvis kommunallagen och offentlighetsprincipen). Det gör att det ställs
höga krav på kommunen och dess bolag att analysera
och tolka olika uppdrag, beslut och situationer, och
att anpassa sig därefter. Bolagsstyrning inom den kommunala sektorn är ett område som utmanar och som
ställer höga krav på såväl de förtroendevalda som på
tjänstemannaorganisationerna.   

Bolagen bedriver verksamhet över hela Stockholms stad.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016
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Ordförande och direktörerna har ordet
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Det uppstår en positiv kraft och utveckling
när var och en ser att arbetsinsatsen bidrar till
stadens vision Ett Stockholm för alla.

Sverige växer och har sprängt tiomiljonersvallen.
Med över 900 000 invånare gör Stockholm snart
detsamma med enmiljonersgränsen. Att Stockholm
är en av de snabbast växande regionerna
i Europa är positivt för oss alla.

S

om 40 000 nya bostäder till år 2020. Det ställer krav
på utbyggnad av service, förskolor och skolor samt övrig infrastruktur som
matchar det växande behovet. Viktigt är att det görs på ett långsiktigt hållbart sätt. Koncernens dotterbolag har en nyckelroll i detta utvecklingsarbete.

TADEN KLARAR SITT MÅL

STADSDELAR UTVECKLAS från industrikvarter till levande områden med bostäder
och butiker, som t.ex. Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Söderstaden. Stockholms stad
satsar också hårt på ytterstaden och under året har Fokus Skärholmen etablerats. Staden
prövar metoder för att få fram större generella detaljplaner. Volymen på bostadsbyggandet
kan öka, detaljstyrningen minska och planprocesserna snabbas upp. När det gäller social
hållbarhet är det viktigt att tidigt engagera och inkludera medborgarna i områdets utveckling.
Rätt utfört kan resultaten av dialogerna fungera som underlag i det fortsatta planeringsarbetet.

drev koncernens bolag närmare 60 projekt över 300 mnkr. Över hälften handlar
om nya bostäder. Ett tiotal projekt är investeringar i skolor och lika många avser infrastruktur
såsom hamnar, parkeringsanläggningar samt nya vatten- och avfallsanläggningar.

UNDER ÅRET

K ARIN WANNGÅRD Ordförande
Stockholms Stadshus AB tillika
finansborgarråd Stockholms stad

för affärsmässig samhällsnytta, eller Corporate
Social Responsibility (CSR). Strategierna påvisar hur bolagen i den löpande verksamheten
och vid investeringar bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Bolagen arbetar
också vidare med hållbarhetsredovisning enligt den nya årsredovisningslagstiftningen.

KONCERNENS BOLAG HAR TAGIT FRAM STRATEGIER

FÖR ATT UPPNÅ STADENS MÅL om

att fler ska ges möjligheten att jobba och försörja sig själva
har bolagskoncernen fördjupat samarbetat med arbetsmarknadsnämnden för att få fram
arbetstillfällen genom kommunala visstidsanställningar och feriearbeten. Parallellt arbetar
bolagen med kompetensbrister inom vissa områden. För staden som helhet ligger fokus på
att bättre matcha utbudet av arbetskraft med efterfrågan.
med akuta behov har präglat bolagskoncernen de
senaste åren. Koncernens styrka står på samma gång att finna just i dessa utmaningar.
Ekonomin för bolagen och i projekten som helhet är fortsatt stark, även om konkurrensen
brister inom flera branscher. Investeringarna ligger av naturliga skäl på en hög nivå och
bolagen samarbetar med både offentliga och privata aktörer för att hitta alternativa
lösningar på de behov som finns.

ATT BALANSERA LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

VD Stockholms
Stadshus AB tillika stadsdirektör
Stockholms stad

INGELA LINDH

bygger på medarbetarna som är verksamma i
bolagen. Att utföra det samhällsnyttiga uppdraget på ett affärsmässigt sätt leder till långsiktigt hållbara lösningar. Det uppstår en positiv kraft och utveckling när var och en ser
att arbetsinsatsen bidrar till stadens vision: Ett Stockholm för alla.

FUNDAMENTET TILL KONCERNENS FRAMGÅNG

FOTO LENNART JOHANSSON
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årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab

tidslinje

MARS

FEBRUARI

APRIL

I maj var Stockholm värd för
Eurovision Song Contest, ett unikt
evenemang då alla fyra av SGA
Fastigheters arenor användes
samtidigt. Det operativa arbetet
inför ESC leddes av Stockholm
Business Regions dotterbolag
Visit Stockholm.

Stadsteatern
– Invigning av
Kulturhus i Vällingby
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Kulturhuset Stadsteatern Vällingby
invigdes och är Västerorts kulturhus. Med
stark lokal förankring och fokus på unga
vuxna vill Kulturhuset Stadsteatern
bli en angelägenhet för alla
västerortsbor.
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Stockholmshem
– Nytt huvudkontor
planeras

NI

Bostadsförmedlingen har aldrig
förmedlat så många studentbostäder som under 2016, totalt
2 129  st. Även förmedlingen av
ungdomsbostäder var rekordhög,
1 351  st.

JA

Micasa Fastigheter utsågs till Årets
arbetsgivare 2016 och vinnare av Visa
vägen-priset. Priset uppmärksammar
organisationer som går i bräschen för
personer med funktionsvariationer
och bryter deras utanförskap på
arbetsmarknaden.

Bostadsförmedlingen
– Förmedlingsrekord av
studentbostäder

TO
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Micasa Fastigheter
– Vinnare av Visa vägen-priset

I september invigdes Rinkebys nya
handels- och mötesplats. Detta firades
med en stor folkfest med musik och aktiviteter. Familjebostäder har ägt fastigheter i
Rinkeby i över 40 år och har nu omvandlat
Rinkebys infartsgata till en levande och
trafiksäker stadsmiljö dit människor tar
sig för att göra ärenden, äta och umgås.

BER

SGA Fastigheter har erhållit certifikat
för energi och miljö. Bolagets mål
är att bedriva verksamheten på ett
resurssnålt sätt med minsta möjliga
negativa påverkan på miljön och
med en strävan om ständiga förbättringar.

TEM

JULI

Högtidlig avtäckning av porthandtagen
till de 3 500  –  5 000 lägenheter som byggs
i satsningen Stockholmshusen. Porthandtagen är formgivna av konstnärerna
Lena Cronqvist, Charlotte Gyllenhammar
och Dan Wolgers. Stockholmshusen är
stadens initiativ för att öka byggtakten
och hålla nere produktionskostnaderna.

Invigning av Stockholms största
kommunala låg- och mellanstadieskola, Kungsholmens grundskola,
med en kapacitet för ca 1 000 elever.
Skolan har rönt stort intresse både
lokalt och internationellt. I oktober
visades den upp på arkitekturfestivalen Open House Stockholm.

Familjebostäder
– Invigning av Rinkebystråket

BILD VARG ARKITEKTER

Konstnärer öppnar porten
till Stockholmshusen

SGA Fastigheter
– Energi- och miljöcertifikat

FOTO MICASA FASTIGHETER

Stockholm utökades med
85 000 kvm när Stockholms
Hamnar färdigställde en ny
pir och passagerarterminal i
Värtahamnen, för att ge
plats åt bostäder i den
nya stadsdelen Norra
Djurgårdsstaden.

FOTO FAMILJEBOSTÄDER

Stockholms Hamnar
– Ny pir i Värtahamnen

OKTOBER

Energiagenterna tilldelades
utmärkelsen Två blir mer för
den innovativa utbildningsmetoden. Priset delas ut av
Stockholms stads forum
för hållbara fastigheter i
samarbete med Swedish
Green Building Council.

SISAB – Invigning av
Kungsholmens grundskola

Stockholmshems passivhus i kvarteret
Trettondagen i Hökarängen blev som
första flerbostadshus i Stockholm
slutcertifierad Guldhus i klassningen
Miljöbyggnad. Passivhuset i Hökarängen är ett exempel på energisnåla
och hållbara bostäder som är bra både
för hyresgäster och för miljön.

SEP

SISAB – Energiagenterna prisas igen

Stockholms stads första
renodlade cykelgarage
invigdes i augusti. Garaget har
drygt 300 förhyrda cykelplatser
och 6 cykelboxar där man kan
ladda sin elcykel.

Stockholmshem
– Passivhus blev Guldhus

FOTO FAMILJEBOSTÄDER

SS O N

I år har bolagen tagit emot
omkring 300 feriejobbare i
åldrarna 16–19 år. Hos bl.a.
bostadsbolagen har ungdomarna fått arbeta med
att kvalitetshöjande insatser
för utemiljön i bolagens
områden.

Stockholm Parkering
– Invigning av Odenplans
cykelgarage
FOTO BALTASAR AGUIRRE
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Sommarjobbare
på plats

FOTO SISAB
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Pingvinpriset delades ut för
"Månadens klimatsmarta exempel"
till de av stadens bolag och tekniska
förvaltningar som gemensamt
lyckats uppnå miljöprogrammets
mål för år 2012–2015 om minskad
energianvändning med 10 procent.

FOTO PETER LYDÉN

FOTO SISAB
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Under 2016 var Nordbygg
en av de största mässorna
Stockholmsmässan arrangerade. Över 900 utställare från
drygt 30 länder var på plats
för att visa upp spännande
nyheter, smarta lösningar
och nya idéer.

Stockholm Business Region
– Eurovision Song Contest

I april togs första spadtaget för byggandet för den digitala testbädden i Kista
– Urban ICT Arena. Stokab bidrar
i projektet genom att etablera
en ny fiberinfrastruktur längs
Kistagången. Syftet är bl.a. att
visa hur en stadsmiljö kan
digitaliseras.

OCH AVFALL

Minskad energianvändning
får Pingvinpriset
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Stockholmsmässan
– Välbesökt mässa

AUGUSTI

OLM VATTEN

Nynäshamns hamn har
utrustats med en 260
meter lång seawalk, en
unik utvikbar brygga
som utökar servicen och
kryssningskapaciteten i
Stockholms Hamnar.

Stockholm Vatten och Avfall testade
att erbjuda trädgårdsavfallshämtning hos villa- och radhusägare
i västra Stockholm. Detta föll väl ut
och 97 procent kunde rekommendera den till andra. Därför erbjuds
fr.o.m. 2016 alla Stockholmare
tjänsten.

Stokab
– spadtag för testbädd

MAJ

FOTO STOCKH

I juni flyttade unga vuxna
in i Svenska Bostäders
första Snabba Hus i Västberga. Konceptet är
att bygga flyttbara hyresrätter på tomter som väntar
på detaljplanering.

JUNI

Automatisk miljöstation är en
innovation av Stockholm Vatten
och Avfall som gör det enklare
och ökar tillgängligheten för
stockholmare att slänga farligt
avfall. Den första färdiga modellen placerades ut på Torkel
Knutssonsgatan.

Stockholms Hamnar
– Ny Seawalk

Stockholm Vatten och Avfall
– Samlar in trädgårdsavfall

FOTO SÖREN ANDERSSON

Svenska Bostäder
– Inflyttning i
Snabba Hus

I mars lämnade Stockholm
Vatten och Avfall huvudkontoret på Torsgatan för
att flytta till S:t Erik Markutvecklings moderna lokaler i
Ulvsunda.

FOTO STOCKHOLMS HAMNAR

Stockholm Vatten och
Avfall – Miljöinnovation

NOVEMBER

JANUARI

I början av året togs biokraftvärmeverket i
drift. Anläggningen producerar förnybar el
och värme som räcker till över 130 000 lägenheter årligen. De lokala utsläppen från el- och
fjärrvärmeproduktionen beräknas varje år
minska med lika mycket som vägtrafiken i
Stockholm släpper ut under två månader.

S:t Erik Markutveckling
– Modern lokal till
systerbolag

FOTO OLA HEDIN/URBAN ICT ARENA

Vid årsskiftet började kompiskontrakt
att tillämpas även för seniorer (65+).
Ett tvåårsprojekt där totalt 60 bostäder
från Stockholmshem, Familjebostäder
och Svenska Bostäder ingår. Kontraktsformen, som tidigare bara använts till
ungdomar, väckte stor nyfikenhet hos
både kunder och media.

Fortum Värme Holding samägt
med Stockholms stad
– Nytt kraftvärmeverk

FOTO STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

FOTO ROBIN HAYES

Bostadsförmedlingen
– Kompiskontrakt seniorer

Stockholmshems styrelse fattade
i december ett inriktningsbeslut
om att bygga ett hus i Skärholmens
centrum som kommer att innehålla
bostäder samt Stockholmshems
nya huvudkontor.
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Delmål 1
Ett Stockholm som håller samman

Satsning mo
t våld
i boendemiljö
er

IL L

Med utgångspunkt i Stockholms långsiktiga vision,
2040 – Ett Stockholm för alla, är Stockholm en stad
som håller samman. I Stockholm ges alla barn och unga
lika möjligheter, oavsett bakgrund och var man bor.
Stockholm ska vara en stad, med trygga, levande och
hållbara stadsmiljöer.

9
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Under våren flyttar 61 familjer in i Svenska Bostäders fastigheter
i kvarteret Stämpelfärgen i Vällingby. Lägenheterna är fördelade
på tre terrasshus och är från ett rum och kök på 34 kvm till fem
rum och kök i etage på 115 kvm. Mellan husen finns två mindre
gårdar med planteringar, lekutrustning och plats för umgänge.

Bostadsb
olagen a
rbetar m
ge n o m v
ed tr ygg
älskötta
hetsfråg
fastighete
tillgängli
or
r och ute
ghet, när
miljöer,
varo och
bostadso
synlighe
mråden.
t i sina
Un
ge m e n s a
m satsnin der året har en
g ge
att mins
ka störnin nomför ts för
gar, ho
våld i bo
endemiljö t och
er.

Ett Stockholm som håller samman
Utvecklingen ställer höga krav på staden, bland annat att
säkerställa ett hållbart byggande och infrastruktur och
samtidigt skapa en sammanhållen stad
där alla ges samma möjligheter.

5 500

145 000

i februari 2016 blev vi 900 000 invånare
i stockholms stad.

Inlämningen av nybyggda bostäder till Bostadsförmedlingen ökade under året med 25  procent.
En spegling av att bostadsbyggandet har tagit
fart ordentligt.

nya elevplatser har tillkommit under året och
totalt finns nu 125 000 platser i Stockholms stad.
stockholmare bor i de allmännyttiga bostadsbolagen familjebostäder, stockholmshem och
svenska bostäders fastigheter

av dessa bor ca 40 000 i familjebostäders fastigheter,

ca 50 000 bor i stockholmshems fastigheter, och...

...ca 55 000 stockholmare bor i
svenska bostäders fastigheter

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

Come Together

SISAB har under år 2016 färdigställt

3

skolor och

12

förskolor

90 %

av stockholmshems hyresgäster rekommenderar
dem som hyresvärd

var slogan fö

r årets eurovi

FOTO FAMILJEBOSTÄDER

FOTO STOCKHOLM COLOR RUN, ISTOCK

40 000
50 000
55 000

25 %

Staden växer!

1 100 1 100
bostadsbolagen
påbörjade tillsammans
knappt 1 100 lägenheter
under 2016

1 100 lägenheter
färdigställdes av
stadens bostadsbolag 2016 ...

sion song cont

est

... vilket är
40 % fler än
föregående
år

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab

FOTO PETER LYDÉN
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Delmål 1
Ett Stockholm som håller samman

Under sommaren flyttade
unga vuxna i åldern 18–30 år
in i Svenska Bostäders första
Snabba Hus i Västberga där
280 mobila modullägenheter byggts.

En växande huvudstad
Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre och fler
barn föds. Under 2016 har stadens bolag medverkat till nya bostäder,
både för befintliga och nya stockholmare, ungdomar, studenter och äldre.
Målet om att bygga 40 000 bostäder till 2020 konstateras kunna uppnås.
Skolor och förskolor har utökats och utbudet av kultur och idrott har
utvecklats, till att nå fler målgrupper och stadsdelar.

förmedlade under året ca  11 800
lägenheter. Stadens bolag stod för 45 procent av de
inlämnade lägenheterna. Förmedlade student- och
ungdomslägenheter ökade med nästan 1 000 lägenheter
och uppgick till 3 500 vid årets slut. Drygt 450 lägenheter uppläts som försöks- och träningslägenheter och
därmed uppnåddes målet för 2016.

BOSTADSFÖRMEDLINGEN

Under året blev det första Snabba
Hus-projektet i Västberga klart och
inflyttningen skedde under sommaren.
Stockholmshusen
Bostadbolagen driver tillsammans sedan 2015 projektet
”Stockholmshusen”. Genom att samverka och göra stora
beställningar kan priserna pressas med syftet att möjliggöra bra, yt- och energieffektiva hus till rimliga kostnader.
Målet är att påbörja ca 5 000 lägenheter i Stockholmshusen fram till år 2020. I Tensta, kvarteret Ledinge,
planeras det första huset byggas under 2017.

Snabba Hus

S

TOCKHOLM ÄR EN AV DE FEM snabbast

13 300

BOLAGENS
PROJEKTPLANER
OMFATTAR DRYGT
13 300 LÄGENHETER.

växande
regionerna i Europa. I februari blev vi
900  000 invånare i Stockholms stad och
den senaste prognosen visar att det kommer
bo en miljon människor i Stockholm år
2020. Denna utveckling ställer flera krav
på staden, bl.a. att säkerställa ett hållbart byggande
och infrastruktur och samtidigt
skapa en sammanhållen stad
där alla ges samma möjlig
heter. För att lyckas med denna
utmaning är samtliga av koncernens bolag med dess olika
verksamheter viktiga. Under år
2016 har infrastrukturbolagen,
fastighetsbolagen och övriga verksamheter bidragit till
staden genom förvaltning, utveckling och modernisering av bl.a. hamnar, renings-och värmeverk, bostäder,
skolor och förskolor, parkeringsmöjligheter, fiberförbindelse, kultur-, mötes- och arbetsplatser.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2015
2016

Nya bostäder när Stockholm växer
Genom stadens starka tillväxt fortsatte bostadskön
att öka under 2016 och vid årsskiftet stod 556  000
personer i kön. Det långsiktiga målet är att det ska
byggas 140  000 nya bostäder i Stockholm mellan åren
2010 och 2030. I närtid är målet att 40 000 bostäder
ska vara påbörjade mellan 2014 och 2020. Stockholms
bostadsbolag bidrar till att uppfylla
detta mål och påbörjade tillsammans
knappt 1 100 lägenheter under 2016,
vilket är något färre än 2015 och
beror bl.a. på överklaganden och icke
beviljade bygg- och marklov. Utöver de
påbörjade så färdigställdes drygt 1 100
lägenheter, vilket är 40 procent fler
än föregående år. Bolagens sammanlagda projektplaner
omfattar drygt 13 300 lägenheter. Bland de större färdigställda projekten under året finns Snabba Hus i Västberga, Bjällerkransen i Västertorp, Tygeln på Södermalm
och Golvläggaren i Liljeholmen.

Under 2016 fortsatte
inflyttningen till staden,
fler barn föddes och
invånarna lever längre.

Under året blev det första Snabba Hus-projektet klart i
Västberga med inflyttning under sommaren. Projektet
Snabba Hus är ett samarbete mellan Svenska Bostäder
och jagvillhabostad.nu med syftet att skapa billiga och
attraktiva bostäder för unga. Två ytterligare projekt är
planerade, ett längs Råckstavägen och ett på Bergslagsvägen med totalt ca 380 lägenheter. Dessa bygglov är
överklagade och har inte kunnat påbörjas under 2016.

Bostäder för prioriterade grupper
Under 2016 ökade behovet av bostäder till nyanlända,
ensamkommande flyktingbarn och familjer med osäkert
boende. Stockholms stad ska under 2016 och 2017 ta
emot närmare 6 000 personer med uppehållstillstånd
som inte haft möjlighet att ordna boende på egen
hand. Bostadsbolagen men framförallt Micasa Fastigheter och SISAB medverkar på olika sätt till att skaffa
fram både tillfälliga och mer långsiktiga bostäder.
I samarbete med SHIS Bostäder har Stockholmshem
uppfört modulbostäder i Fagersjö motsvarande knappt
90 tillfälliga bostäder och planer finns att uppföra fler
moduler på mark som anvisas av staden. Stockholmshem färdigställde även knappt 280 lägenheter i kv.
Bjällerkransen i Västertorp, som kommer hyras ut
till SHIS Bostäder.
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BILD VARG ARKITEKTER

I bolagens projektportföljer finns
planer på närmare 3 000 bostäder till
studenter de kommande åren.

Satsningar i ytterstaden
I ytterstaden har bostadsbolagen ett särskilt ansvar i att
utveckla och skapa goda boendemiljöer i de områden
där de har sina bestånd.

Älvsjö Studenthus invigdes
i november. Stockholmshem
bjöd då in de nyinflyttade på ett
”välkommen till huset”-mingel
där studenterna fick tillfälle att
träffa sina nya grannar.

186

ÄLVSJÖ STUDENTHUS
FÄRDIGSTÄLLDES
UNDER ÅRET MED
186 LÄGENHETER.

har under året bl.a. påbörjat upprustningen av Husby Centrum. Flertalet restauranger
och caféer får renoverade lokaler och arbetet med utformningen av de offentliga ytorna pågår. År 2020 förväntas centrumet vara klart. Boendedialogen i HässelbyVällingby är ytterligare exempel på en del av ytterstadssatsningen för att bidra till mer attraktiva stadsdelar.
Vid Rinkeby allé planeras utveckling av stadsgator för
att öka tryggheten.

SVENSK A BOSTÄDER

FOTO PETER LYDÉN

Svenska Bostäder påbörjade
upprustningen av Husby
Centrum under 2016 enligt
feministisk stadsplanering.
Det innebär ett stort fokus på
att skapa tryggare och mer
inkluderande offentliga rum.  

Micasa Fastigheter bistår Socialnämnden och SHIS
Bostäder med lokaler och bostäder för att skapa
boende till nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Totalt har bolaget iordningsställt boende för
ca 800 personer varav ca 320 under 2016. Merparten
finns på Södermalm i f.d. Vintertullens servicehus.
Även kontorsytor i Fruängen och en vårdcentral i
Hässelby har omvandlats till
olika boendeformer för samma
målgrupp.
EN ANNAN PRIORITERAD GRUPP

Förmedlade studentoch ungdomslägenheter
ökade med nästan 1 000
lägenheter och uppgick
till 3 500 vid årets slut.

är studenter. Under 2016 färdigställdes ca 190 studentlägenheter,
varav merparten i Stockholmshems projekt Älvsjö Studenthus
med 186 lägenheter. Utfallet blev
lägre än målet, främst beroende på förseningar och
överklagande i projekten. I bolagens projektportföljer
finns planer på närmare 3 000 bostäder till studenter
de kommande åren.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2015
2016

MICASA FASTIGHETER har i uppdrag att tillhandahålla
vård-, omsorgs-, senior- och trygghetsboenden, boenden
i servicehus samt LSS-boenden. Bolaget har under året
arbetat vidare med den långsiktiga planeringen för nyproduktion, i syfte att möta efterfrågan på bostäder för
en äldre befolkning med fokus på trygghet och tillgänglighet. Äldreboendeplanen visar på behov av 28 vårdoch omsorgsboenden fram till 2040
där varje boende omfattar mellan
ca 50 och 90 lägenheter. Under året
har arbetet startats för sju boenden,
varav två av projekten, i Rinkeby
och i Skarpnäck, har fått beslut om
markanvisning.
KOMPISKONTR AK TEN ,

där två
personer kan hyra tillsammans,
har utvecklats under året till att även omfatta personer
i åldern 65 år och uppåt. Totalt förmedlades drygt
femtio kompiskontrakt, varav en tredjedel gick till den
äldre målgruppen.

Levande och trygga stadsdelar
Genom minskade klyftor och socialt förebyggande
arbete kan social oro minska och fler få möjlighet att
utvecklas. Staden, med dess bolag, har medverkat till
detta genom att bidra till att utveckla stadsmiljöer
där alla känner sig trygga. Gemensamt för bostadsbolagen är arbetet med trygghetsfrågor genom välskötta
fastigheter och utemiljöer, tillgänglighet, närvaro och
synlighet i sina bostadsområden. Exempel på en satsning som genomförts under året är det gemensamma
projektet för att minska störningar, hot och våld i
boendemiljöer.
SISAB FORTSÄTTER MED DET FÖREBYGGANDE ARBETET för

att öka tryggheten och minska skadegörelsen. Kulturhuset Stadsteaterns verksamhet bidrar med att ta
kulturen till medborgarna i alla stadens områden; i
City, Skärholmen och Vällingby med fast verksamhet,
samt i övriga områden genom Parkteatern och Kretsteaterns turnéer.

prioriterade områden utgörs av
Rinkeby, Rågsved och Farsta. Rinkebystråket, som invigdes i slutet av september, har utvecklats till en levande
handelsgata med boende som upplever ökad trygghet
och bidrar till att andra fastighetsbolag intresserat sig
för området. I Rågsved har Familjebostäder under 2016
bl.a. genomfört upprustningar och förbättrat belysningen.
Bolaget samarbetar även med ”Musketörerna”, en
förening som fokuserar på personer som är eller varit i
utanförskap, hemlöshet eller i någon form av beroende.
Ett fastighetsutvecklingsprojekt om totalt ca 220 lägenheter, Säterhöjden, är uppstartat med planerad byggstart 2017. Stadsutveckling av Fagersjö med nya bostäder
och ett ökat serviceutbud har också dragit igång.

FAMILJEBOSTÄDERS

STOCKHOLMSHEM utvecklar sedan 2014 Bagarmossen,
genom projektet Bagarmossen SmartUp. Under året
har bl.a. Stockholms första cykelkök startat, fler
offentliga konstprojekt har initierats och lokala arbetsplatser i form av ”gemensamhetskontor” för lokala
egenföretagare har införts. I Hökarängen arrangerades
ett sommarprogram för alla åldrar, som inleddes med
Hökarängens dag och avslutades med en hållbarhetsfestival. I Skärholmen har planering för Stockholmshems engagemang och organisation för Fokus Skärholmen påbörjats. Utöver fler bostäder och arbetsplatser är målet att Stockholmshems nya höga hus,
med lokaler för bolaget och kulturverksamhet, ska
bidra till stadsdelens fortsatta utveckling.

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab
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FOTO ANNE LINTALA

Under 2016 har SISAB bidragit med att öka antalet elevplatser i Stockholm med 5 500 till 125 000 platser.
Skolplanering i ett växande Stockholm

2

T OTALT FÖR 2016
HADE STADENS FYRA
ARENOR; TELE2
ARENA, ERICSSON
GLOBE, ANNEXET
OCH HOVET, DRYGT
2  MILJONER
BESÖK ARE.

I och med den fortsatta utvecklingen i Stockholm, med
ökad inflyttning och ökat bostadsbyggande, ställs krav
på fler förskole- och skolplatser. För SISAB innebar detta
att investeringsvolymen 2016 landade på ca 1 760 mnkr,
vilket är den högsta nivån bolaget någonsin har haft.
Under 2016 har SISAB bidragit med att öka antalet
elevplatser i Stockholm med ca 5 500 till ca 125 000
platser. De större projekten som färdigställdes under
året är Kungsholmens grundskola, med plats för
ca 1 000 elever. Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad
och Nytorpsskolan i Hammarbyhöjden färdigställdes
och bidrog med nya platser. Uppdraget att rusta och
utveckla skolgårdar har fortsatt och sammanlagt har
ca 330 fastigheter omfattats. SISAB tecknade även
hyresavtal för Murmästaren 3 på Kungsholmen.
Fastigheten ska inrymma en gymnasieskola för 2 200
elever.
tio ny- och ombyggnationer av
skolor samt tio förskolor, med totalt ca 1 100 nya förskoleplatser. Fyra konceptförskolor, Framtidens förskola,
har färdigställts i Bagarmossen, Hässelby, Rinkeby och
Farsta. Målet är att genom Framtidens förskola skapa
ändamålsenliga och yteffektiva lokaler som bidrar till
en god arbetsmiljö för barn och personal.

Tele2 Arena
hade drygt en miljon
besökare 2016.

med nyproduktion undersöks möjligheterna till att i
anknytning till bostäderna upplåta lokaler till förskoleverksamhet. Stockholmshem överlämnade 2016 en
förskola vid Liljeholmskajen till SISAB och i Svenska
Bostäders projekt i Björkhagen och i Norra Djurgårdsstaden pågår byggnation av förskolor.

Närhet till kultur och fritid
Stadsteatern startade under året upp två nya verksamheter i ytterstaden; Kulturhuset i Vällingby och Kretsteatern, Stockholms turnéteater, invigdes i slutet av
året. Under året besökte 650 000 personer någon av
bolagets verksamheter. Inom teater-, musik- och dansverksamheten har besöksantalet minskat, men vid
slutet av året var efterfrågan återigen hög på förköp, i
nivå med rekordåret 2015. I genomförda kundundersökningar är över 80 procent av stockholmarna nöjda
med Stadsteaterns verksamheter.

SISAB HAR FÄRDIGSTÄLLT

ÄVEN BOSTADSBOLAGEN

bidrar med förskolor. I samband

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

SISAB bedriver olika utvecklingsprojekt i bl.a. Fagersjö,
Skärholmen och Husby. Bolaget har bl.a. tillsammans
med Farsta stadsdelsnämnd samarbetat kring ett konstprojekt i Fagersjö.

är att säkerställa att Stockholm
kan erbjuda moderna arenor och vara ett centrum för
evenemang, idrott och annan underhållning. Under

SGA FASTIGHETERS ROLL

Konstnärliga ledarna Olof
och Ayesha på Kulturhuset
Stadsteatern Vällingby.

SISAB fortsätter tillgängliggöra
idrottshallar, idrottsytor och skolor
för föreningsliv utanför skoltid.

2016 fortsatte utvecklingen av nöjesdestinationen
Tolv Stockholm som bidragit till att Globenområdet
blivit ett mer levande område i linje med stadens vision
för Söderstaden. Totalt hade Tolv Stockholm 1,2 miljoner
besökare under 2016. För stadens fyra arenor, Tele2
Arena, Ericsson Globe, Annexet och Hovet låg besökssiffran på drygt 2 miljoner besökare.
Staden var värd för Eurovision Song Contest, som
bidrog till att stärka Stockholms utbud av kultur och
besöksnäring. Flera nämnder och bolagsstyrelser deltog
vid det operativa genomförandet under ledning av
koncernbolaget Visit Stockholm AB (f.d. Stockholms
Visitors Board). Huvuddelen av evenemangen genomfördes i SGA Fastigheters arenor och på plats fanns
42 delegationer, 2 000 journalister och 4 000 fans från
hela världen. Evenemanget sågs av drygt 200 miljoner
tv-tittare.

Med Kulturhuset Stadsteatern
Vällingby arbetar man med en
lokal förankring och under de tio
månaderna som verksamheten
varit öppen besöktes den av
drygt 5 000 personer.
Teatern riktar sig främst till åldrarna 5–19 år. Under
året besökte ca 13 000 personer dessa verksamheter.
I utvecklingen av verksamheten i Vällingby och Skärholmen samarbetar Stadsteatern med Medborgarhusföreningen Trappan, Skärholmens stadsdelsnämnd
och Stockholmshem.
med att tillgängliggöra idrottshallar,
idrottsytor och skolor för föreningsliv utanför skoltid. Fem idrottshallar har blivit tillgängliga och haft
en hög nyttjandegrad. SISAB har även bidragit till att
utveckla och förbättra barn och ungdomars lek- och
idrottsmöjligheter.
Under året har SISAB även fortsatt med upprustningsoch underhållsarbeten på flera skol- och förskolegårdar
genom bl.a. utbyte av fallskyddsunderlag, sandlådor och
trädäck. På fotbollsplanen på Österholmsskolan i Skärholmen har bolaget investerat i nytt konstgräs.   
SISAB HAR FORTSATT

Barn och unga
Stadsteatern utökar sin verksamhet i Vällingby med
kulturupplevelser för barn och unga vuxna på lika
villkor. Med Kulturhuset Stadsteatern Vällingby arbetar
man med en lokal förankring. Under de tio månaderna
som verksamheten varit öppen besöktes den av drygt
5 000 personer. På barn- och ungdomsscenen i
Skärholmen är grundtanken att kulturen ska göras
tillgänglig på lika villkor, för alla barn och unga.

4

UNDER 2016 HAR FYRA
STYCKEN KONCEPTFÖRSKOLOR, FRAMTIDENS FÖRSKOLA,
FÄRDIGSTÄLLTS.
FRAMTIDENS
FÖRSKOLA ÄR EN
KONCEPTFÖRSKOLA
MED MÅLET ATT SKAPA
ÄNDAMÅLSENLIGA
LOKALER SOM BIDRAR
TILL EN GOD ARBETSMILJÖ FÖR BARNEN
OCH PERSONALEN.

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab

Delmål 2
Ett klimatsmart Stockholm

19%

Stockholms stad ska ta ansvar för att minska de klimatpåverkande
utsläppen. Målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt ska uppnås till
år 2040 och detta är en central del i stadens långsiktiga vision. Stadens
bolag bedriver ett aktivt arbete för ett klimatneutralt Stockholm. I arbetet
ingår livscykelanalyser för byggnaders miljöpåverkan i nyproduktion,
fortsatt energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi.

av bolagens
samlade bilar var
elbilar 2016

Under året har stadens bostadsbolag
investerat stort i exploateringsområden
för att möta stadens
expansion och förväntade
klimatförändringar.

drygt

bostäder energieffektiviseras i
stockholmshems projekt i valla
torg för att få 60 procent
minskad energianvändning

förvaltningar och bolag i
stockholms stad lyckades
gemensamt uppnå det tidigare
miljöprogrammets mål om att
minska sin energianvändning
med minst 10  procent för det
belönades de med pingvinpriset

Under 2016 skalades projektet Energiagenterna upp:

FOTO ISTOCK

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

1 030

200

32

barn och nästan
pedagoger på
runt om i Stockholms stad diplomerades som energiagenter

förskolor

Klimat- och miljöpåverkan står högt
på bolagens dagordning och många
åtgärder genomförs.

FOTO PETER LYDÉN

Energiagenterna!
Ett projekt som ligger i linje med
stadens inriktningsmål för ett klimatsmart Stockholm är SISAB:s hållbarhetsarbete med Energiagenterna, där
syftet är att minska energiförbrukningen
i förskolan med barnens lustfyllda
lärande i fokus.

av svenska bostäders
hushåll kan nu sortera sitt
matavfall. flertalet av dessa
hyresgäster har tillgång
till gröna påsen som slängs i
samma behållare som övrigt
hushållsavfall. den
sorteras sedan ut optiskt
för att gå till rötning och
bli biogas och ny näring

Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholm
Vatten och Avfalls genom
tiderna största projekt. Det

innebär att Stockholm Vatten och
Avfall bygger om Stockholms
avloppssystem för att klara belastningen från en växande befolkning.

Stockholm är en av Europas
snabbast växande städer.

Varje år blir vi 20 000 fler som ska
duscha, gå på toaletten, diska och
allt annat som ger avloppsvatten
vilket behöver renas.

100 %

ska kapaciteten öka med

i Henriksdals reningsverk som
därmed ska utvecklas till ett av
världens mest moderna.
FOTO STOCKHOLM
VATTEN OCH AVFALL

Ett klimatsmart Stockholm
300
10% 5 700
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I samband med detta byggs en
ny avloppstunnel 30–90 meter
under marken från Bromma till
Sicklaanläggningen för att därefter
tas vidare till Henriksdals reningsverk.
Enligt preliminär tidplan kommer
tunnelbygget att sätta igång tidigast
vid halvårsskiftet 2018.

laddplatser
för elbilar fanns i stocholm
parkerings anläggningar
vid slutet av 2016

Satsningen innebär att:

→ vattnet i Mälaren blir ännu renare
→ utsläppen i Östersjön minskar
→ transporter med avloppsslam
genom bostadsområden försvinner.

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab
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Under 2016 fick SISAB bygglov till
sin första passivhusbyggnad.

Bolagen arbetar för
en minskad klimatpåverkan
Stockholms stad ska bli en klimatneutral stad. För staden gäller ett
nytt miljöprogram 2016–2019, som realiseras i bolagens verksamheter.
Utifrån miljöprogrammet och stadens budget ska bolagen minska klimatpåverkan genom bl.a. omställning till förnybar energi.

S

arbetar långsiktigt med att i nyproduktion och i egna anläggningar installera energisnålare LEDbelysning. Bolaget har även initierat en övergång till fler
kallgarage vid nyproduktion, för att minska uppvärmningsbehovet i bolagets parkeringsanläggningar.

Under året har stadens
bostadsbolag genomfört stora
investeringar i exploateringsområden för att möta stadens
expansion och förväntade
klimatförändringar.

har under året arbetat med att utveckla modeller för livscykelanalys, LCA. Dessa
ska användas för att visa helheten av sammanlagd miljöpåverkan under en produkts fullständiga
livscykel. De ska innefatta alla beståndsdelars tillverkning, transporter och energianvändning från
projektering och uppförande av byggnader, till avveckling och rivning. Arbetet har påbörjats under
2016 och beräknas bli klart till 2017. Därefter kan modellerna användas för att minska miljöpåverkan
i nyproduktion.

FAMILJEBOSTÄDER

arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera verksamheten genom bättre övervakning och styrning, där resultaten förväntas komma under 2017 och 2018. Inom ramen för EUprojektet GrowSmarter installeras smarta energilösningar. Drygt 300 bostäder energieffektiviseras i ett
pågående projekt i Valla Torg för att få 60 procent minskad energianvändning. I projektet ingår också
att minska utsläppen från transporter i området tillsammans med installation av smarta system för
sophantering, solenergiproduktion och återvinning av spillvärme. Projektet pågår under 2015–2019.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

BOSTADSBOLAGEN har under året arbetat vidare för att säkra
en sund inomhusmiljö. Där ingår strukturerade arbetssätt
för att sanera byggnader och lägenheter med förhöjda halter
av radon. Produkter och varor som byggs in vid ny- och ombyggnationer granskas även enligt Byggvarubedömningens
kriterier.
STOCKHOLM PARKERING

ett aktivt och långsiktigt arbete med att minska miljöpåverkan
och klimatpåverkande utsläpp för att uppnå stadens mål om att vara fossilbränslefritt
till 2040. Stadens tillväxt skapar en efterfrågan på mer energi samtidigt som stadens
ökande täthet ger förutsättningar för energieffektiva bostäder och hållbara transporter.
Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 antogs i april och är ett av
stadens viktigaste styrdokument. Programmet täcker allt från energi
och transport till kemikalier och sund inomhusmiljö. Stadens bolag har en
nyckelroll i att uppnå målen i programmet.
Under året har stadens bostadsbolag genomfört stora investeringar i
exploateringsområden för att möta stadens expansion och förväntade klimatförändringar. Norra Djurgårdsstaden är ett profilprojekt, men höga ambitioner
finns även i andra områden. Klimat- och miljöpåverkan står högt på bolagens
dagordning och många åtgärder genomförs. Ett arbete har också inletts med
energikartläggning av bolagens fastigheter i enlighet med ny lagstiftning.
TADENS BOLAG BEDRIVER

STOCKHOLMSHEM

handlar om att
göra det enkelt för hyresgästerna att välja en miljövänlig
livsstil, samtidigt som bolaget strävar efter minskad energianvändning och ökad kundnöjdhet. För det befintliga
beståndet fortsätter bolaget att arbeta med en energiplan
som sträcker sig fem år framåt i tiden. Arbetet ger resultat.
De stora ombyggnationer som färdigställts och tas i drift
genererar energibesparingar på upp till 30–40 procent.
Färdiga nybyggnationer har även halverat sin förbrukning
jämfört med befintligt bestånd. Svenska Bostäder har också
ett väl utbyggt system för fastighetsnära källsortering.

ETT PÅGÅENDE ARBETE HOS SVENSKA BOSTÄDER

89%

BOLAGENS ANDEL PRIORITERADE
OCH RELEVANTA AVTAL ENLIGT
KEMIKALIEPLANEN UTAN
AVVIKELSE FRÅN STÄLLDA
KEMIKALIEKRAV UPPGICK 2016
TILL 89  PROCENT.

UNDER ÅRET HAR S:T ERIK MARKUTVECKLING fortsatt att byta ut
tekniska installationer för att minska bolagets el- och värmeförbrukning. Bolaget driver också projekt för att utreda om
överskottsenergi från hyresgästernas verksamhet kan användas
på ett effektivt sätt för uppvärmning i fastigheterna.
CA 500 ENERGIÅTGÄRDER har genomförts i SISAB:s bestånd med
förskole- och skollokaler under året. Åtgärderna består bl.a.
av driftoptimering, utbyten av fjärrvärmecentraler, konvertering av elvärme till fjärr- och bergvärme samt installation av
ca 1 500 inomhustemperaturgivare för optimerad styrning
och installation av värmeåtervinning i ventilationssystem.
Under 2016 fick SISAB bygglov till sin första passivhusbyggnad. Det är förskolan Humlan som kommer att ligga
i Årsta. Den är projekterad för att klara de internationella
passivhuskriterierna, med en maximal energiförbrukning för
årsvärmebehov på 15 kWh/m2 och år. Ett annat projekt som
ligger i linje med stadens inriktningsmål för ett klimatsmart
Stockholm är SISAB:s hållbarhetsarbete med Energiagenterna,
där syftet är att minska energiförbrukningen i förskolan.
Precis som tidigare var barnens lustfyllda lärande i fokus.
1 030 barn och nästan 200 pedagoger på 32 förskolor runt
om i hela staden diplomerades som energiagenter.

FOTO BALTASAR AGUIRRE
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Solceller på taket på
Thorildsplans gymnasium.

SISAB har investerat i solcellsanläggningar på Kvickentorpsskolan
samt på Thorildplans gymnasium.

Fastigheter i Gamla
stan har anslutits med
en mångfibermodell
som innebär såväl
ökad konkurrens som
förutsättningar till ett
klimatsmartare liv.

Solenergi
Regeringen beslutade 2016 om en sänkning av solelsskatten som kommer att träda ikraft till halvårsskiftet
2017. Detta skapar bättre ekonomiska förutsättningar
för den fortsatta utbyggnaden av solcellsanläggningar.
Före beskedet om sänkningen har det varit svårt att
uppnå ekonomisk lönsamhet för investeringar i anläggningar för solcellsel.

1 900
BOLAGENS SAMLADE
ENERGIPRODUKTION
BASERAD PÅ SOLENERGI UPPGICK
2016 TILL ÖVER
1 900  MWH, VILKET
MOTSVARAR DEN
ÅRLIGA FÖRBRUKNINGEN AV
HUSHÅLLSE L FÖR
CA 380 HUSHÅLL.

har installerat nya solcellsanläggningar under året. Effektiviteten i Micasa Fastigheters befintliga solcellsanläggningar har förbättrats samtidigt som nya anläggningar
projekteras. Svenska Bostäder fortsätter sin storsatsning på förnybar energi. Här utnyttjas erfarenheterna
från stadsförnyelseprojektet Hållbara Järva med bl.a.
solcellsprogram.

FAMILJEBOSTÄDER OCH STOCKHOLMS HAMNAR

investerat i solcellsanläggningar på
Kvickentorpsskolan samt på Thorildplans gymnasium.
Båda dessa solcellanläggningar installerades under
sommaren 2016 och visar på stor potential både för att
kunna tillvarata solenergi men också ur ett ekonomiskt
perspektiv.

SISAB HAR UNDER 2016

STOCKHOLMSHEM HAR INSTALLERAT nya solenergianläggningar och vid all nyproduktion utreds möjligheterna
för solpaneler på tak. Bolaget har också börjat låta
nya installationer ingå vid omläggning av tak. Bolagen

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

inom koncernens samlade energiproduktion baserad
på solenergi uppgick 2016 till över 1 900 MWh, vilket
motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för
ca 380 hushåll.

Miljöanpassade transporter
Stockholm Parkering arbetar för att utöka antalet infartsparkeringar och bedömer att stadens nya parkeringsplan kommer att öka behovet av infartsparkeringar.
Under året har infartsparkeringen Johannelundstoppen
i Vällingby färdigställts. Stockholm Parkering har tillsammans med fastighetsnämnden gjort en översyn av
parkeringarna vid stadens idrottsplatser. Åtta parkeringar
har bedömts att också kunna fungera som infartsparkeringar. Detta är exempel på hur bolaget utvecklar
parkeringsanvändandet så att de nyttjas mer effektivt
över dygnet. Bolaget har fortsatt att skapa cykelparkeringar vid bolagets befintliga parkeringsanläggningar
och har hittills installerat cykelparkeringsplatser i 22
anläggningar. Odenplans cykelparkeringsgarage invigdes under året och har ca 300 cykelplatser. Det är
Stockholms första cykelgarage innanför tullarna och
det första med enbart hyrda platser.
Stockholm Parkering har också under året installerat
109 nya laddstationer för elbilar. Antalet laddplatser
i bolagets anläggningar uppgick vid slutet av 2016 till
809 stycken.

Odenplans cykelparkeringsgarage, Stockholms första renodlade cykelgarage, invigdes under året
och har ca 300 cykelplatser och 6 cykelboxar där man kan ladda sin elcykel.

ÄVEN STOCKHOLMSHEMS HYRESGÄSTER erbjuds laddstolpar
för elbilar, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
I projektet Bagarmossen SmartUp har en lådcykelpool
etablerats för bolagets hyresgäster.
ETT PÅGÅENDE ARBETE hos Stockholms Hamnar är att låta
rederierna teckna avtal utifrån miljörabattförutsättningar.
Den 9 september 2016 tecknade Stockholms Hamnar,
Tallinns Hamn, Helsingfors Hamn och Åbo Hamn en
överenskommelse om elanslutning av fartyg med det övergripande målet att minska negativa effekter på miljön.

STOKAB bidrar också till minskade behov av transporter.
Under perioden har de sista kommersiella fastigheterna i
ytterstaden anslutits till en nodstruktur som gör en mer
rationell och miljövänlig drift för kunderna möjlig, samtidigt som den möjliggör en ökad valfrihet för näringsidkare. De flesta av fastigheterna i Gamla stan har även
under året anslutits med den mångfibermodell som innebär såväl ökad konkurrens som bättre förutsättningar
till klimatsmart verksamhet.

ska enbart använda miljöbilar,
av dessa är 19 procent elbilar.

KONCERNENS BOLAG
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UNDER 2016 INSTALLERADE STOCKHOLM
PARKERING 109 NYA
LADDSTATIONER
FÖR ELBILAR.
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Närmare 40 procent av det som hamnar i soppåsen är
matavfall. Om matresterna istället sorteras ut kan Stockholm
Vatten och Avfall omvandla det till biogas och biogödsel.
Stockholm Vatten och Avfalls projekt,
Stockholms framtida avloppsrening, bidrar
till att vattnet i Mälaren blir ännu renare och
att utsläppen i Östersjön minskar.

Matavfallsinsamling

70 %

DET ÄR STADENS MÅL
TILL ÅR 2020.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL har under året uppnått
en nivå om 19 procent för mängden matavfall som går
till biologisk behandling, vilket är under årsmålet om
30 procent. Avvikelsen beror på svårigheter att få in
matavfall från restauranger och livsmedelsbutiker.
Arbetet med att få in matavfall från livsmedelsbutiker
och restauranger har avstannat sedan domstolsbeslut
definierat detta som ett verksamhetsavfall. Arbetet har
istället intensifierats för att öka matavfallsinsamlingen
inom andra områden. Målet för totala antalet anslutna
hushåll har uppnåtts, och ökat med närmare 17 000 till
drygt 85 000 hushåll under 2016. En ny avfallsplan för
2017–2020 har tagits fram och
avfallstaxans konstruktion har
arbetats om för att styra mot
en mer miljöanpassad avfallshantering. Inom avfallsområdet pågår även ett antal
projekt och utredningar för
att långsiktigt utveckla avfallshanteringen och minska
matsvinnet. Materialåtervinning och återbruk ökar och
farligt avfall i hushållens soppåsar minskar.

Målet för totala antalet anslutna
hushåll har uppnåtts, och ökat
med närmare 17 000 till drygt
85 000 hushåll under 2016.

STOCKHOLMS HAMNAR har gjort en genomlysning av dess
totala avfallshantering och kommit fram till att ytterligare
arbete ska ske med källsorterat avfall från fartygen, bl.a.
matavfall. För hyresgästerna i Frihamnen är möjlighet
till matavfallsinsamling helt infört.

Hållbar mark- och vattenanvändning
När staden växer ska stor hänsyn tas till Stockholms blå och gröna värden. Reningen
av avloppsvatten sköts av Stockholm Vatten och Avfall, som har bolagskoncernens
största pågående projekt, Stockholms framtida avloppsrening (SFA), för att kunna
möta den växande befolkningen. I projektet ingår en ny avloppstunnel från Bromma,
utbyggnad av anläggningen i Sickla samt om- och utbyggnad av reningsverket i
Henriksdal för att uppgradera reningsprocesserna och slamhanteringen. I och med
utvecklingen tas även höjd för att hantera ökade vattenflöden. Projektet är komplext
och eftersom nya förutsättningar har blivit kända har planen för genomförandet förlängts med fyra år. Projektet bedöms bli färdigt till 2024.
FOTO STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

AV STOCKHOLMARNAS
ÅRLIGA MATAVFALL
SKA SAMLAS IN FÖR
ATT BLI BIOGAS.

Stockholms stads mål till 2020, som en del i omställningen till en stad där trafiken går på förnyelsebara drivmedel, är att minst 70 procent av det årliga matavfallet
ska samlas in för att bli biogas. Syftet med separat insamling av matavfall är att matavfallet tas omhand på
ett sådant sätt att både näringen och energin i avfallet
kan utnyttjas. För att målet ska kunna uppnås, krävs
att Stockholm utökar sin avfallshantering med en ny
avfallsanläggning, med kapacitet att klara av de
planerade volymerna. Projekteringen av en ny anläggning i Högdalen har därför pågått sedan 2014 och
kommunfullmäktige beslutade
under hösten 2016 om genomförandet av projektet.
Avfallet i den nya anläggningen kommer att sorteras
och de olika fraktionerna
transporteras sedan för återvinning på andra platser. Utsorterat
restavfall kommer att sändas till
förbränning i exempelvis Fortum Värmes intilliggande
kraftvärmeverk, där hushållsavfallet förbränns idag.
Insamlat matavfall kommer att transporteras till en
annan rötningsanläggning där det omvandlas till biogas
och biogödsel. Den nya anläggningen utformas också för
att kunna sortera ut fyra andra återvinningsfraktioner,
utöver restavfall och matavfall. Sorteringsanläggningen
bedöms bli färdigställd till 2019.

I projektet för Stockholms framtida avloppsrening
tas höjd för att hantera ökade vattenflöden.
Klimatförändringar kan leda till försämrad råvattenkvalitet och fler problem med
bräddningar och översvämningar på grund av större och mer frekventa skyfall.
Under året har Stockholm Vatten och Avfall bedrivit ett arbete för att kunna hantera
sämre råvattenkvalitet.
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL har också ökat satsningarna för att nå medborgarna
med information om kretslopp, vatten och avfall. Bl.a. har ungdomar tagits emot på
studiebesök vid Bromma Reningsverk. Under året har även tre automatiska miljöstationer i både inner- och ytterstad placerats ut, där stockholmarna kan lämna farligt
avfall. Dessa är tillgänglighetsanpassade och erbjuder insamling dygnet runt. För att
öka medvetenheten kring återvinning och återbruk har även en mobil återvinningscentral kallad Pop-up återbruk tagits fram. Det är ett mobilt koncept som kan användas
ute i stadsdelarna.   

POP-UP ÅTERBRUK
Pop-up återbruk är ett mobilt koncept
som turnerar runt både i Stockholms
inner- och ytterstad. Här kan privatpersoner lämna saker som man inte
längre vill ha men som kan glädja
någon annan.

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab
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En god offentlig ekonomi är en förutsättning för att kunna stärka
välfärden. Ett gynnsamt innovationsklimat får företag och människor
att blomstra. Näringslivets mångfald och möjligheter till livslångt
lärande ger alla stockholmare frihet att följa och förverkliga sina
drömmar. Att fler ges möjlighet till arbete är avgörande. Stockholm
är en stad i världen, men också en världens stad som attraherar
internationella entreprenörer, studenter och besökare.

165 mdkr

miljoner kvm
stockholms stadshus ab har
ett fastighetsinnehav om drygt
10,7 miljoner kvm uthyrningsbar yta med ett marknadsvärde
om 165 mdkr
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600

p-platser ytterligare kan Stockholm
Parkering nu erbjuda i och med förvärvet av Arenagaraget från SGA Fastigheter.

Stockholm Parkering kan nu totalt erbjuda
p-platser i Globenområdet.

1 100

Detta kan jämföras med drygt en mil
av parkerade bilar längs gatorna.

ER

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm
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10,1

miljarder

uppgår bolagens
sammanlagda
investeringar
till år 2016

Eurovision Song Contest
sågs av drygt

miljon
En halv miljon kryssningspassagerare
gästade Stockholm under sommarhalvåret. Tillsammans spenderade de
ca en halv miljard kronor i regionen.

FOTO ISTOCK

miljard
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200 miljoner

tv-tittare och lockade en stor andel
internationella besökare.

263
kronor i intäkter genererades.

miljoner

Stockholms
Innovationsstipendium
Den 6 december ägde den årliga prisceremonin
för Stockholms Innovationsstipendium rum.
630 000 kronor fördelades över sex stipendiekategorier. Samtidigt delades 2016 års
Accelerationsstipendium ut till BuildSafe,
ett digitalt arbetsmiljöverktyg för
byggbolag och byggherrar.
Innovationsstipendiumet
har till uppgift att
lyfta innovationskraften i Stockholms
län. Ansvarig för
stipendieprocessen
är Invest Stockholm.

Glödhett i
containerterminalen
i Frihamnen
Aldrig har så många containrar passerat terminalen i
Frihamnen som under 2016. Att ta varor med container
direkt till den snabbast växande huvudstadsregionen i
Europa är hållbart eftersom det innebär stora skalfördelar och att man avlastar dagens redan idag hårt
belastade väg- och järnvägsnät.

Koncernen
har under
flera år visat
stabila positiva resultat
och årets resultat visar på en
fortsatt stark utveckling.
årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab
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Stabil och hållbar
ekonomi

Resultat per bolag
Resultat efter finansiella poster (mnkr)

2016

2015

2014

2013

2013*

2012

336

408

1 239

3 647

3 647

1 576

976

3 372

3 372

1 310

Moderbolaget
stockholms stadshus ab
Realisationsvinster
Varav utdelning från dotterbolag

12

20

Varav utdelning intresseföretag

203

203

Dotterbolagen
ab svenska bostäder (k)

172

275

345

406

383

305

-71

-123

-175

-125

-500

-465

161

522

522

1 376

352

324

428

191

238

233

-17

-17

-133

-184

456

563

563

1 171

285

243

251

332

-143

-241
388

Stimulans för Stockholm, Järvalyftet

En god ekonomi är en förutsättning för att kunna utveckla staden.
För att nå visionen om ett Stockholm för alla behövs fler arbetstillfällen, ett aktivt näringsliv och satsningar på att attrahera
besökare och investeringar till regionen. Även goda upphandlingsrutiner är en central del för en välfungerande samhällsekonomi
och ett ekonomiskt hållbart Stockholm.

Realisationsvinster
ab familjebostäder (k)
Stimulans för Stockholm, Järvalyftet
Realisationsvinster
ab stockholmshem (k)

377

363

Stimulans för Stockholm
Realisationsvinster
bostadsförmedlingen i stockholm ab
skolfastigheter i stockholm ab

57

57

8

0

4

8

8

9

15

10

8

13

-2

-18

-20

-20

-82

Stimulans för Stockholm
Realisationsvinster
micasa fastigheter i stockholm ab

27
116

85

93

-15

Stimulans för Stockholm
Realisationsvinster
stockholm globe arena fastigheter ab (k)

40

FÖR ATT GE FLER MÖJLIGHETEN
TILL SYSSELSÄTTNING OCH EGEN
FÖRSÖRJNING HAR KONCERNENS
BOLAG UNDER ÅRET ERBJUDIT
VISSTIDSANSTÄLLNINGAR TILL
CA 40 PERSONER SOM BEFUNNIT SIG
LÅNGT FRÅN ARBETSMARKNADEN.

Det samlade resultatet efter finansnetto uppgår till 1 914 mnkr för Stockholms
Stadshus AB. I resultatet ingår intressebolagens resultatandel med sammanlagt
499  mnkr. Intressebolagen är AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms
stad och Mässfastigheter i Stockholm AB.
Koncernen har under flera år visat stabila positiva resultat. Årets resultat visar på
en fortsatt stark utveckling och flertalet bolag redovisar förbättrade resultat, såväl i
jämförelse med föregående års utfall som med budget. En bidragande faktor är att
räntekostnaderna är fortsatt rekordlåga, trots att bolagen ligger på en hög investerings
nivå. Därutöver ökade intäkterna under föregående år, framförallt beroende på ökade
hyresintäkter och högre VA-taxor. Det goda konjunkturläget bidrar även till att omsättningen för infrastrukturbolagen ökar år 2016.
redovisar ett något starkare resultat i jämförelse med föregående år
med undantag för Svenska Bostäder. I Svenska Bostäders resultat ingår en nedskrivning
med 55 mnkr beroende på en omfattande grundförstärkning av fastigheten Daedalus  5
i Gamla stan. Svenska Bostäder har i uppdrag att genomföra särskilda insatser i Järva
vilket medför att resultatnivån är något lägre än för övriga bostadsbolag.
Även Familjebostäder redovisar en nedskrivning. Nedskrivningen avser ett ombyggnadsprojekt i kv. Limkakan och uppgår till 35  mnkr. Stockholmshem har ett
fortsatt starkt resultat.

BOSTADSBOLAGEN

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

-74
-61

-48

47

28

57

30

25

-119

-152

-1 187

-155

-156

-79

stockholm vatten och avfall ab (k)
stockholms hamn ab (k)

34
-55

205

s:t erik markutveckling ab (k)

Bolagskoncernen Stockholm Stadshus AB
– resultat 2016

27

98

-82

17

-44

-65

42

112

105

108

115

106

109
174

ab stokab (k)

234

212

188

175

175

stockholms stads parkerings ab

126

109

68

48

67

58

-20

-20
-222

Stimulans för Stockholm
Realisationsvinster
stockholms stadsteater ab

17
-349

-346

-330

-286

-286

5

-25

4

2

2

1

s:t erik försäkrings ab

48

25

-5

0

0

38

s:t erik livförsäkring ab

99

86

37

90

90

62

0

0

0

0

0

-113

-251

-1 022

-3 450

-3 440

-1 466

1 415

1 070

965

2 015

1 354

3 006

-7

-13

stockholm business region ab (k)

övriga bolag
Koncernjusteringar, netto
Resultat dotterbolagen
Intressebolag
mässfastigheter i stockholm ab**

15

2

16

ab fortum värme holding samägt
med stockholms stad***

484

339

124

1 914

1 411

1 105

2 008

1 341

17

-50

834

1 116

1 116

2 827

-71

-123

-192

162

-816

-1 053

1 897

1 461

271

892

224

179

Resultat koncernen totalt
varav realisationsvinster/förluster netto
varav Stimulans för Stockholm, Järvalyftet
Resultat exkl. realisationsvinster

3 006

Notering: Dotterbolag med beteckningen (K) har underkoncerner.
Realisationsvinster över 10 mnkr särredovisas för respektive bolag.
* Siffrorna för år 2013 har reviderats i årsbokslut 2014 med anledning av K3-regelverket.
** Stockholms stads andel om 50,4 %, förvärvades år 2013.
***Fortum Värme förvärvades av Stockholms stad 2014. Ägarandelen om 50 % uppnåddes 2016.
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Det nya konsortialavtalet med
Fortum OY trädde i kraft år 2016.
Stockholms Stadshus AB:s andel av
resultatet uppgår till 50 procent.

Fastighetsbeståndet 2016
Area
(m2)

Antal lgh/lok
(st)

Bokfört värde
(mnkr)

Verkligt värde *
(mnkr)

Hyresintäkter 2016
(mnkr)

Bostäder

4 984 280

80 067

45 791

107 920

5 985

Lokaler

5 017 877

8 918

25 827

40 601

3 590

Butiker

260 860

1 659

1 696

2 894

309

Övrigt **

467 286

13 481

6 180

14 105

334

10 730 303

104 125

79 494

165 520

10 218

Användning

Totalt

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

BOSTADSFÖRMEDLINGENS ekonomiska utveckling är god,
med fortsatt hög tillströmning av kunder till bostadskön. Resultatet efter finansnetto uppgick till knappt
8  mnkr, att jämföra med nollresultat år 2015.

efter finansnetto uppgår till 15  mnkr,
vilket är 5 mnkr högre än föregående år. I resultatet
ingår återföring av nedskrivning på 15 mnkr som är fördelad på flera fastigheter. I likhet med övriga fastighetsbolag så ökar avskrivningarna. Det beror på att bolaget
ökat sin investeringsvolym under senare år. Bolaget
redovisar lägre kostnader för reparationer och räntor.
SISAB:S RESULTAT

redovisar ett resultat om 116 mnkr
att jämföra med 85 mnkr föregående år. Förbättringen
beror bl.a. på att räntekostnaderna är lägre. I resultatet
ingår en återföring av en nedskrivning om 10  mnkr
som avser flera fastigheter. Hyresintäkterna ökar vilket
bl.a. beror på fler uthyrda lokaler.
MICASA FASTIGHETER

redovisar ett negativt resultat
efter finansnetto om -48 mnkr. Bolaget planerar under
året försäljning av fastigheter i Slakthusområdet till
Stockholms stads exploateringskontor inför kommande
stadsutveckling. I samband med fastighetsförsäljningen
år 2017 förväntas en realisationsförlust på koncernnivå

S:T ERIK MARKUTVECKLING

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

uppkomma om 103 mnkr. Av försiktighetsskäl sker en
nedskrivning av motsvarande belopp i 2016 års bokslut.
SGA FASTIGHETER har ett negativt resultat efter finansnetto som uppgår till -119 mnkr. Det är 33 mnkr lägre
minusresultat än föregående år, vilket främst beror på
ökade intäkter från Tele2 Arena och Tolv Stockholm.
De finansiella kostnaderna minskade till följd av lägre
utlåningsräntor. Under året har SGA Fastigheter sålt
Arenagaraget till Stockholm Parkering, vilket genererat
en reavinst om 7 mnkr. Realisationsförlusterna uppgår
till 12 mnkr och beror på en försäljning av en del av
Tolv Stockholm.
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL redovisar i jämförelse med
föregående år en resultatförbättring om 180 mnkr.
Intäkterna har ökat med 143 mnkr, vilket i första hand
beror på taxehöjningar. Kostnader för skadestånd, främst
i samband med skyfall och översvämningar, har minskat.
Även bolagets kundförluster har minskat.

redovisar även i år ett starkt resultat
efter finansnetto om 112 mnkr. Bolaget har ökat omsättningen till följd av såväl ökade passagerar- och godsvolymer som av ökade intäkter från bolagets fastigheter.

STOKAB ökar resultat efter finansnetto med 24 mnkr, i
jämförelse med föregående år, till 234 mnkr. En hög
orderingång som genererar ökade intäkter samt minskade
nätrelaterade kostnader och finanskostnader förklarar
resultatet.

resultat efter finansnetto uppgår
till 143 mnkr vilket är 34 mnkr högre jämfört med
föregående år. En del av resultatförbättringen förklaras
av en realisationsvinst om 17 mnkr i samband med försäljningen av parkeringsanläggningen Hjulmakaren.
Resultatet påverkas även positivt av ökade hyresintäkter,
retroaktiv engångsersättning för fastighetsavgift under
åren 2010 till 2014 samt minskade kostnader för
personal och räntor.

STOCKHOLM PARKERINGS

STADSTEATERNS underskott uppgår till -349 mnkr vilket
följer budget. Trots att de egna intäkterna minskade med
16 mnkr jämfört med 2015, har Stadsteatern genomfört
den för året planerade verksamheten. Självfinansieringsgraden sjönk 2016 jämfört med 2015 från 22 procent
till 19,2 procent.

STOCKHOLMS HAMNAR

Stockholms Stadshus AB:s resultat,
exklusive utdelningar, är 72 mnkr lägre än föregående
år. Moderbolagets ränteintäkter har minskat på grund

MODERBOLAGET

av den låga räntenivån. Årets utdelningar uppgår
till sammanlagt 215 mnkr från bostadsbolagen samt
intressebolagen Fortum Värme och Mässfastigheter
i Stockholm. Utdelningarna ger ingen resultateffekt för
bolagskoncernen som helhet. Utdelningen är en intern
transaktion inom koncernen, som elimineras under
posten ”Koncernjusteringar” i resultatsammanställningen.

Bostadsbolagen,
som bygger för ett
växande Stockholm,
redovisar ett något
starkare resultat
i jämförelse med
föregående år.

Årets resultat visar på en fortsatt
stark utveckling och flertalet bolag redovisar
förbättrade resultat såväl i jämförelse med
föregående års utfall som med budget.
RESULTATANDELEN för intressebolaget Fortum Värme
uppgår till 484 mnkr. Fortums Värmes resultat är
145  mnkr högre än föregående år. Det beror på
att en engångspost avseende inlösen av lån från
Fortum Power and Heat AB belastade föregående års
resultat. Det nya konsortialavtalet med Fortum OY
trädde i kraft år 2016. Stockholms Stadshus AB:s andel
av resultatet uppgår till 50 procent. Det andra intresse
bolaget Mässfastigheter i Stockholm redovisar ett överskott om 15 mnkr.
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Bruttoinvesteringar
mnkr

Moderbolaget
stockholms stadshus ab

Finansiella
anläggn.

Imateriella
anläggn.

Pågående
anläggn.

Maskiner

Byggnader

Mark

Summa
bokslut

0

0

0

0

0

0

0

2 548

Dotterbolagen
ab svenska bostäder

0

0

2 430

2

0

116

ab familjebostäder

0

0

922

7

0

0

929

ab stockholmshem

0

0

1 651

5

26

0

1 682

bostadsförmedlingen i stockholm ab

0

0

0

0

0

0

0

skolfastigheter i stockholm ab (sisab)

0

11

1 826

0

48

0

1 885
228

micasa fastigheter i stockholm ab

0

0

228

0

0

0

s:t erik markutveckling ab

0

0

51

0

0

0

51

stockholm globe arena fastigheter ab

0

0

0

0

63

0

63
1 389

stockholm vatten och avfall ab

0

12

371

880

126

0

stockholms hamn ab

0

0

945

9

-73

1

882

ab stokab

0

0

213

1

0

0

214

stockholms stads parkering ab

0

0

33

0

258

0

291

stockholms stadsteater ab

0

0

0

13

3

0

16

stockholm business region ab

0

0

0

2

0

0

2

s:t erik försäkring ab

0

0

0

0

0

0

0
167

s:t erik livförsäkring ab
övriga bolag

166

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

koncernjusteringar
koncernen

0

-273
166

24

8 669

920

178

-273
116

10 073

SISAB:s renovering av Kungsholmens
grundskola blev färdig under 2016.

Stockholms stads
program för upphandling och inköp
Stadens bolag har stor möjlighet
att genom krav i upphandling
medverka till att hållbara varor
och tjänster utvecklas.
Programmet som antagits under
året uttrycker en klar ambition
om att leverantörer till staden
inte ska få konkurrensfördelar
genom t.ex:
• oseriös verksamhet
• oetiskt producerade varor
• bristande kvalitet i upphandlade
verksamheter
• sämre arbetsmiljö
• dåliga anställningsvillkor för sina
anställda.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

Stockholm ska vara Europas ledande
hållbara tillväxtregion år 2020.

Bolagskoncernen Stockholm
Stadshus AB – bruttoinvesteringar 2016
I ett växande Stockholm finns ett stort behov av såväl nya bostäder som utbyggd
infrastruktur inom olika områden. Koncernens bolag bidrar inom dessa områden
och år 2016 uppgår bolagens investeringar till 10,1 mdkr, vilket är ca 700 mnkr lägre
än föregående år.
redovisar en sammanlagd
investeringsvolym om 5,2 mdkr, vilket är ca 300 mnkr lägre än år 2015. Bostadsbolagen svarar för drygt 50 procent av bolagskoncernens investeringar under året.
Svenska Bostäders investeringsvolym uppgår till ca 2,5 mdkr, varav 1 mdkr avser
nybyggnadsprojekt. Bostadsbolagen har under 2016 påbörjat byggande av nästan
1 100 lägenheter, vilket är lägre än såväl föregående år (1 580) som årsmålet (1 500).
Tidsförskjutningar i nybyggnadsprojekten, bl.a. beroende på överklaganden, har
inneburit förseningar av antalet påbörjade lägenheter.
SVENSK A BOSTÄDER, FAMILJEBOSTÄDER OCH STOCKHOLMSHEM

UNDER ÅRET HAR SISAB investerat ca 1,9 mdkr. Investeringarna avser framförallt
uppförande av Hägerstenshamnens skola, samt om- och tillbyggnad av Lindeskolan,
Kungsholmens grundskola, Långbrodalsskolan och Dalhagsskolan i Husby.

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALLS INVESTERINGAR uppgår
sammanlagt till knappt 1,4 mdkr. Investeringar i
ledningsnät i befintligt nät och exploateringsområden
samt vatten- och avloppsverk uppgår till ca 1 010  mnkr.
Stockholm Vatten och Avfall genomför projektet
Stockholms framtida avloppsrening, SFA. Projektet ska
ge Stockholm ett av världens modernaste reningsverk i
Henriksdal och beräknas pågå till år 2024. Totalkostnadsprognosen för projektet uppgår till 9,2 mdkr,
varav ca 320 mnkr har förbrukats under år 2016.

uppgår till ca 230
mnkr. Detta belopp är lägre än planerat, vilket är
en följd av att den omfattande renoveringen och
ombyggnaden av Vintertullens servicehus avbrutits.
Under 2016 har bolaget bl.a. byggt om Hornstulls
Servicehus.

MICASA FASTIGHETERS INVESTERINGAR

har under året bl.a. genomfört kompletterande
fiberutbyggnad till kommersiella fastigheter i innerstaden och även etablering av fibernät i ytterstaden.

STOK AB

STOCKHOLMS HAMNAR har under året färdigställt hamnoch stadsutvecklingen av Värtahamnen och moderniseringen av Kapellskärs hamn. Dessutom pågår
utvecklingen av en ny godshamn (Stockholm Norvik
Hamn) i Nynäshamn.

Fler personer i arbete och praktik
Flertalet bolag arbetar med att erbjuda praktikplatser,
feriearbete och lärlingsprogram för att bidra till att
minska ungdomsarbetslösheten. Parallellt arbetar flera
med ett erbjuda anställningar till personer långt från
arbetsmarknaden och delta i stadens traineeprogram.
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Stockholms Hamnar har ökat
omsättningen till följd av bl.a. ökade
passagerar- och godsvolymer.

Flera bolag anställde sommarjobbare
under 2016. Bostadsbolagen tog tillsammans
emot ca 225 ungdomar.

Stokab har under året slutfört etableringen av
fibernät i ytterstaden och därmed bidragit till
en ökad valfrihet för fler näringsidkare.

UNDER 2016 har

300
TILLSAMMANS TOG
BOLAGEN INOM
KONCERNEN EMOT
CA 300 SOMMAR
JOBBARE 2016.

flera bolag tagit emot sommarjobbare
via stadens centrala rekrytering. Utöver detta sköter
vissa av bolagen rekrytering i egen regi och totalt fick
omkring 300 ungdomar i åldern 16–19 sommarjobb
inom bolagkoncernen. Exempelvis fick 225 ungdomar
sommarjobb i något av stadens bostadsbolag, åtta på
SISAB och tio vardera på Stadsteatern och Stockholm
Vatten och Avfall. Micasa Fastigheter har tillsammans
med markentreprenör anordnat sommarjobb för sex
ungdomar och Stockholms Hamnar erbjöd närmare 60
unga upp till 25 år sommarjobb. Bostadsförmedlingen
anställer under hela året och på sommaren studerande
ungdomar som förstärkning och tog under året emot ett
tjugotal. Stockholm Business Region har, via Start-Up
Stockholm skapat förutsättningar för 25 ungdomar
från hela Stockholm att utveckla affärsidéer kopplade
till den offentliga sektorn.

VIA SAMARBETEN

med arbetsmarknadsnämnden och

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

Jobbtorg Stockholm har personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet i ökad utsträckning
erbjudits anställningar, i upp till ett år, inom bolagen.
För att kunna ta emot och stötta visstidsanställda och
praktikanter på bästa sätt har Arbetsmarknadsnämnden anordnat en handledarutbildning som flera av
bolagen deltagit i. Under året tog bolagen tillsammans
emot ca 40 personer i kommunala visstidsanställningar.
Därutöver samarbetar bl.a. Stokab och Familjebostäder
med gymnasium och högskolor och erbjuder praktikplatser till studenter.

Sociala upphandlingskrav
Den offentliga sektorn i Sverige svarar för en betydande
del av efterfrågan på marknaden och har därför stor
möjlighet att genom krav i upphandling medverka till
att hållbara varor och tjänster utvecklas. Stockholms
stads program för upphandling och inköp som antagits
under året uttrycker att leverantörer till staden inte ska
få konkurrensfördelar genom t.ex. oseriös verksamhet,
sämre arbetsmiljö eller dåliga anställningsvillkor för
sina anställda. Vidare ska staden arbeta aktivt genom
att i upphandling verka för att personer utanför arbetsmarknaden kommer i sysselsättning. Bolagens arbete
med att utveckla rutiner pågår och bolagen ställer krav
på att deras entreprenörer ska upprätta kontakt med
arbetsmarknadsnämnden för att möjliggöra arbets-

eller praktikplatser för långtidsarbetslösa.

Näringsliv & turism
Stockholm Business Region genomförde under året flera
satsningar för att bidra till målet om att Stockholm ska
vara Europas ledande hållbara tillväxtregion år 2020.
Internationella nätverksträffar, frukostmöten om socialt
företagande, Life Science-, fastighets- och investeringsmässor är några exempel på aktiviteter bolaget drivit
eller deltagit i.
EUROVISION SONG CONTEST, som arrangerades i Stockholm
i maj bidrog till att stärka Stockholms utbud av kultur
och till besöksnäringen. Evenemanget sågs av drygt 200
miljoner tv-tittare och lockade en stor andel internationella besökare.

har under året slutfört etableringen av fibernät
i ytterstaden och därmed bidragit till en ökad valfrihet
för fler näringsidkare. Bolaget har även tillsammans
med Kista Science City, fastighetsägare, näringslivsaktörer och universiteten etablerat en testbädd för
höghastighetsuppkopplingar i Kista, med syftet att
bl.a. visa hur en stadsmiljö kan digitaliseras.

STOK AB

PASSAGERARNA är viktiga för staden och Stockholm
Business Region och Stockholms Hamnar har till

sammans arbetat för att stärka Stockholms position
som kryssningsdestination. Under 2016 reste nästan
12 miljoner passagerare via Stockholms Hamnar.
Dessa besökare konsumerar för fem miljarder kronor
och genererar 4 100 arbetstillfällen varje år.
Rekordmånga containrar transporterades till
Containerterminalen i Frihamnen under 2016. Närmare
54 000 containrar transporterades sjövägen direkt till
den starkast växande storstadsregionen i Europa och
Sveriges största konsumtionsmarknad.

4 100

ARBETSTILLFÄLLEN
GENERERAS AV DE CA
12 MILJONER PASSAGERARE SOM RESER
VIA STOCKHOLMS
HAMNAR VARJE ÅR.
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Ett demokratiskt hållbart Stockholm kan ses som en självklarhet.
Men demokrati är en princip som ingen ska ta för givet. Genom valen
var fjärde år kan stockholmarna välja vilka som ska representera dem i
Stockholms kommunfullmäktige, som beslutar om frågor som rör alla
stockholmare. I en demokrati ska det inte spela någon roll var du kommer
ifrån. Alla invånare har rätt till en bra välfärd och skattemedel ska
användas till just den verksamhet de är avsedda för. Lika rättigheter
och möjligheter kommer alla till del i en stad tillgänglig för alla.

Delmål 4
Ett demokratiskt hållbart Stockholm

är antalet folkvalda
ledamöter i stockholms
kommunfullmäktige som
bl.a. beslutar om
övergripande mål,
riktlinjer och uppdrag
för bolagen

35

Kretsteatern tillbaka
Kretsteatern var under
20 år Stockholms turnéteater, premiären ägde
rum i Gubbängens
folkskola i oktober 1957.
Nu är Kretsteatern
tillbaka för att turnera
runt Stockholm i
samarbete med stadsdelsförvaltningarna.

Ökat hyresgästinflytande

Under 2016 har en heltäckande process
beskrivning avseende hyresgästinflytande
vid ombyggnadsprojekt tagits fram av
Stockholmshem. Syftet har varit
att tydliggöra och utveckla
samrådsprocessen.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm
Familjebostäder har ägt fastigheter i Rinkeby i
över 40 år och har nu omvandlat Rinkebys
infartsgata till en levande och trafiksäker
stadsmiljö dit människor vill komma för att
göra ärenden, äta och umgås.

STR
ÅK

E

T

TioTretton

Socialt
hållbar utveckling

RIN K E BY

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

barn från förskolor och skolor i området leddes i parad av
artisten Nassim Al Fakir när Rinkebystråket invigdes 2016.
På Bytorgets scen läste Rinkebyskolans elever sina dikter
ur den nytutgivna Frihetsboken och det bjöds på
aktiviteter, lek och uppträdanden.
TO N

Micasa Fastigheter och Liljevalchs samarbetar i tillgänglighets- och demokratiprojektet som tar
Vårsalongen till bolagets hyresgäster. Alla kan inte ta sig fysiskt till utställningen, därför filmas en
drygt 20 minuter lång visning som kan ses via internet. Filmen Vårsalongen 2016 premiärvisades i
Pilträdets servicehus, den 11 februari, en dag innan den fysiska utställningen öppnade.

500

är FN:s utvecklingsagenda för en bättre
värld. Den består av 17 globala mål med
sammanlagt 169 delmål. Man talar om
hållbar utveckling som består av tre
sinsemellan lika viktiga perspektiv:

FO

Vårsalongen 2016
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FOTO RINKEBYSTRÅKET, FAMILJEBOSTÄDER

Under året har Familjebostäder utrett olaga
andrahandsuthyrningar
och därmed kunnat friställa 63 lägenheter till
bostadskön. Arbetet är
viktigt eftersom olaga
andrahandsuthyrningar i
många fall drar till sig
kriminalitet och tvivelaktig
verksamhet.

TioTretton är en
oas full med
böcker för barn
mellan 10 och 13
år. Förutom att
kura in sig på
någon av
Kulturhuset
Stadsteaterns
läsplatser finns
möjlighet att
spela teater, göra
låtar, animera
eller laga mat.
Eller inte göra
någonting.

2016 har Stadsteatern
haft 48 textade föreställningar, varav två på
Parkteatern. Fyra föreställningar, varav en på
Parkteatern, har varit
syntolkade. Dessutom
har fem föreställningar
på Klarabiografen
syntolkats.

Agenda 2030

Ekonomiskt
hållbar utveckling

Miljömässigt
hållbar utveckling

Flertalet bolag har sett till att nyckelpersoner genomgått utbildning i mänskliga rättigheter, för att
sedan kunna arbeta vidare med frågorna inom respektive bolag.
årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab
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Fokus på social
hållbarhet
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Stockholms stads
personalpolicy
UNDER 2016 ANTOGS EN NY PERSONALPOLICY

för staden som syftar till ett jämställt
och hållbart arbetsliv och som ger
medarbetarna goda förutsättningar att
hålla en hög kvalitet i verksamheterna.
Den nya personalpolicyn har tagits fram
i nära samarbete med stadens medarbetare och fackliga organisationer.
PERSONALPOLICYN SKA BIDRA TILL att skapa
tillhörighet och sammanhållning över
hela staden och vara en strategisk linje
och ett gemensamt synsätt för stadens
medarbetare.
PERSONALPOLICYN BESKRIVER stadens

förhållningssätt inom nedanstående
områden och vilka förväntningar och
krav staden som arbetsgivare har på
medarbetare och chefer:
• Vi arbetar för stockholmarna
• Politik och verksamheter
• Styra mot gemensamma mål
• Utvecklas och lära nytt
• Delaktighet och inflytande
• Hälsa och arbetsmiljö
• Lika rättigheter och möjligheter
• Lön

Bolagen har under året arbetat vidare för att Stockholm ska vara en
jämställd, tillgänglig och demokratisk stad där makt, möjligheter och
resurser fördelas jämnt. Stockholmarna ska känna att de har möjlighet
att påverka Stockholms utveckling och den stad som vi lämnar efter
oss till kommande generationer.

SJÄLVFÖRVERKLIGANDE

VÄLBEFINNANDE
SAMHÖRIGHET

TRYGGHET

Målområden för ökad
social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om fördelningen
av livsvillkor som bidrar till välbefinnande
och den sammanvägda graden av välbefinnande i samhället.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016
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i uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram
CSR-strategier. CSR – Corporate Social Responsibility – är ett företags
samhällsansvar och strategierna behandlar hur bolagen i verksamheten
och vid investeringar kan bidra till en positiv samhällsutveckling och en
sammanhållen stad. Bostadsbolagen påbörjade arbetet 2015 och 2016
har resterande bolag tagit fram egna strategier. CSR-strategierna utgår från perspektiven kunden, samhället och medarbetaren och syftar till att ge en
tydlig inriktning för bolagens fortsatta arbete för en socialt hållbar utveckling av
Stockholm. Det kan t.ex. ske genom att bidra till att minska arbetslösheten i grupper
långt från arbetsmarknaden och ställa sociala krav i upphandlingar.
Stockholms Stadshus AB har under året samordnat arbetet för att bolagen med en
gemensam kunskapsbas, inom hållbarhet och mänskliga rättigheter, ska kunna tillgodose de nationella legala kraven för redovisning, den nya lagstiftningen för hållbarhetsredovisning samt kommunfullmäktiges krav avseende CSR-strategier.
OLAGEN HAR SEDAN 2014

I BÖRJAN AV ÅRET arrangerade Stockholms Stadshus AB en utbildning för hela bolagskoncernen i hållbarhetsredovisning. Initiativet togs för att alla bolagen inom koncernen

En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende
för oss som arbetar inom staden är att vi utför vårt arbete
med omdöme och att vi följer lagar och regler.
ska kunna arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor.
Nya lagkrav har trätt i kraft som innebär att bolag ska
rapportera icke-finansiell information med upplysningar
om miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga
rättigheter och antikorruption. Lagstiftningen kräver att
de större bolagen inom koncernen från och med års
redovisningen 2017 ska ta fram hållbarhetsredovisningar.
Koncernen har valt att uppfylla kraven genom att til�lämpa Global Reporting Initiative (GRI). GRI:s redovisningsramverk ger en tydlig koppling mellan bolagsstyrning, mål, risker samt till de värden som skapas genom
bolagets verksamhet.
I FEBRUARI ANORDNADE STOCKHOLMS STADSHUS AB och
stadens kansli för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling ett seminarium om mänskliga rättigheter.
Deltagare från bolagen fick under en halvdag lära sig om

normkritik, jämställdhet och jämlikhet, jämställdhetsintegrering, genusbudgetering och feminism.

En jämställd stad utan korruption
En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom staden är att vi utför vårt
arbete med omdöme och att vi följer lagar och regler. För
Stockholms stads bolag finns centralt framtagna riktlinjer
för mutor och representation. Riktlinjer lägger grunden
för vad som anses vara tillåtet inom organisationen.
Men det krävs även företagskulturer med bra föredömen,
god etik och hög moral samt att riktlinjerna arbetas in
i verksamheten. Hos Stockholms Hamnar genomfördes workshops om bolagets etiska riktlinjer med
diskussioner om korruption, hur medarbetare agerar i
olika situationer och hur kollegor behandlar varandra.
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Genom ett samarbete mellan
Familjebostäder med hyresgäster,
Stockholm konst och franska
konstnärskooperativet CitéCréation förvandlades en vit
gavelvägg på Brunskogsbacken
40 i Farsta Strand till ett hundra
kvadratmeter stort konstverk.
Motivet utgår från vad hyresgäster
har berättat om området och varför
de trivs här. Husväggen får nu
berätta hyresgästernas historia och
målningen blir som ett vykort från
Farsta Strand.
Den nya Värtahamnen och
Värtapiren invigdes under året och
är en modern passagerarterminal
som är enkel, flexibel och tillgänglig
för alla.

I SISAB:s nyproduktionsprojekt har akustik prioriterats de senaste
åren, bl.a. genom den ökade byggnationen av Framtidens Förskola.

har ett nära samarbete med
stadens kansli för mänskliga rättigheter för att få egen
kunskap och hjälp med stöd till bolagen att integrera
bl.a. ett barn-, funktionsnedsättnings-, genus- och antirasistiskt perspektiv i verksamheterna. Flertalet bolag
har sett till att nyckelpersoner genomgått utbildning i
mänskliga rättigheter, för att sedan kunna arbeta vidare
med frågorna inom respektive bolag. Bl.a. har bostadsbolagen identifierat att det är särskilt viktigt att arbeta
med jämställdhetsintegrering i projekt och stadsutveckling i ytterstaden. Gatubilden i flera områden domineras
av pojkar och män. För att flickor och kvinnor ska
känna att staden även är till för dem behöver man arbeta
medvetet med denna fråga, t.ex. när Rinkebystråket fylls
med innehåll och när sommarlovsaktiviteter planeras.

STOCKHOLMS STADSHUS AB
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2016 GENOMFÖRDE
SISAB TILLGÄNGLIGHETSANPASSNINGAR
PÅ 15 SKOLOR.

har strävat efter att medvetande
göra eventuella skillnader mellan hur kvinnor och män
upplever bolagets kundkontakt och lokaler. Bolaget har
arbetat för att inkludera ett jämställdshetsperspektiv hos
leverantörerna i den upphandlade verksamheten.

S:T ERIK MARKUTVECKLING

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

S:T ERIK FÖRSÄKRING har kartlagt hur skadeutbetalningarna fördelas mellan könen. Bolaget har också
möjliggjort för stadens förvaltningar och bolag att
ta ut könsbaserad statistik ur stadens nya incidentrapporteringssystem.

STOCKHOLMS HAMNARS ARBETE

av skolgårdar verka för att
gårdarna blir tillgängliga och attraktiva för alla barn
och ungdomar oavsett kön. Under 2016 inkom en första
beställning till SISAB med önskemål om att projektera
extra omklädningsrum för de elever som inte känner
trygghet i att byta om i större grupper eller tillhörighet
till något kön.

GOD RUMSAKUSTIK

SISAB SKA VID BESTÄLLNINGAR

En tillgänglig stad för alla
Under 2016 har fastighetsbolagen fortsatt förbättra
tillgängligheten i fastigheterna. Exempelvis har Micasa
Fastigheter inventerat samtliga fastigheter enligt bolagets tillgänglighetsprogram och publicerat information
om fastigheternas tillgänglighet på webbplatsen.

med upprustning av
stadens kajer innefattar att göra dem mer tillgängliga.
Den nya terminalbyggnaden på Värtapiren erbjuder
inte bara resenärerna, utan även stockholmarna tillgång
till en del av hamnområdet.

är viktig i läromiljöer. Att vistas och
förstå vad som sägs i ett rum med dålig akustik är som
att läsa med dålig belysning. I SISAB:s nyproduktionsprojekt har akustik prioriterats de senaste åren, bl.a.
genom den ökade byggnationen av Framtidens Förskola.
SISAB ligger även i framkant vad gäller ljudmiljö i skolor
och finns representerat i arbetet i att utveckla den svenska
standarden för akustik i skolor.

Delaktighet och inflytande
stärker demokratin
Stockholm Parkering samarbetar med berörda
medborgare genom kontinuerliga informationsmöten
under byggprojekten. Ett exempel på detta är P-hus
Stigbergsgaraget där informationsmöten hölls innan
byggstart, under byggnationen samt vid invigningen.
STADSTEATERNS VERKSAMHETER Forum Debatt/Film och
Konst/Design arbetar genom debatter, filmer och utställningsverksamhet för att locka nya publikgrupper
till Kulturhuset Stadsteatern.

ser ett behov av att, trots ökad
användning av digitala medier, arbeta vidare med
tryckt fastighetsinformation. Detta för att ge alla
en möjlighet till dialog och kommunikation oavsett
digital mognad.

MICASA FASTIGHETER

hos Stockholm Vatten och Avfalls
olika kundgrupper pågår ett löpande arbete med att
utveckla digitala lösningar som gör det enklare för
kunderna att uträtta sina ärenden.
Under 2016 har bl.a. insikts- och bemötandeutbildning
genomförts för ett tjugotal av Familjebostäder anställda.

FÖR ATT MÖTA BEHOVEN

1987

1987 FORMULERADE
FN EN DEFINITION AV
HÅLLBAR UTVECKLING:
”EN HÅLLBAR
UTVECKLING ÄR EN
UTVECKLING SOM
TILLFREDSSTÄLLER
DAGENS BEHOV UTAN
ATT ÄVENTYRA KOMMANDE GENERATIONERS MÖJLIGHETER
ATT TILLFREDSSTÄLLA
SINA BEHOV".
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Bolagskoncernens styrning och organisation
Kommuner har ett stort mått av frihet när det gäller att organisera den kommunala verksamheten genom kommunallagen. Även om kommunala nämnder är det vanligaste alternativet är det fullt möjligt att bedriva all verksamhet, som
inte innefattar myndighetsutövning, i aktiebolagsform. Stockholms stad har valt att bedriva vissa av kommunens
verksamheter i aktiebolag.
är sedan 1991 moderbolaget i stadens bolagskoncern som består av 16 aktiva dotterbolag
varav mer än hälften i sin tur har egna dotterbolag. Bolagskoncernen har även två intresseföretag. Kommunens bolag
verkar inom ett brett spektrum, från bostäder, skolbyggnader, omsorgsboenden och arenor till vattenförsörjning, avfallshantering, hamnanläggningar, fiber och parkeringsverksamhet. Dessutom tillhandahåller kommunens bolag tjänster
och kompetens inom bostadsförmedling, turistinformation, näringslivsutveckling, kulturutbud och försäkringar.
Bolagskoncernen delas in i tre segment; fastigheter, infrastruktur och övriga bolag.

Stockholms stads organisation utifrån
styrning och uppföljning
KOMMUNFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD

STOCKHOLMS STADSHUS AB

STADSLEDNINGSKONTORET

Det finns inte en särskild associationsform för kommunägda aktiebolag. Istället har lagstiftaren valt att låta även
kommunägda bolag fullt ut lyda under aktiebolagslagen. Utöver det har vissa regler om kommunernas
styrning och kontroll av bolagen förts in i kommunallagen. Kommunfullmäktige utövar enligt kommunallagen ägarrollen och har det yttersta ägaransvaret.
DE 101 FOLKVALDA ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål, riktlinjer
och uppdrag för nämnderna och bolagen inom
kommunkoncernen.

styrs aktiebolagen i flera fall av annan lagstiftning. I det kommunägda aktiebolaget regleras styrelsearbetet i första hand
av aktiebolagslagen och i styrningen av en förvaltning
är istället kommunallagen central.

TILL SKILLNAD FR ÅN KOMMUNENS NÄMNDER

vid sidan av aktiebolagslagen och kommunallagen, även av regler i bl.a.
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling tillsammans
med speciallagstiftning utifrån bolagens särskilda verksamheter. Det gör att det ställs höga krav på kommunen
och dess bolag att analysera och tolka olika situationer
och beslut, och att anpassa sig därefter.
ETT KOMMUNALT AKTIEBOLAG STYRS,

Ägardirektiv och styrelser
Kommunfullmäktige beslutar, utifrån sin roll som
ägare av bolagen, om ägardirektiv, bolagsordningar

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

och det kommunala ändamålet för bolagens verksamhet.
Ägardirektiven för bolagen beslutas i samband med
budgeten för Stockholm och löpande under året beslutar
kommunfullmäktige om kompletterande ägardirektiv.
Kommunfullmäktige utser även styrelser för bolagen
och styrelserna får motsvarande mandatfördelning som
kommunfullmäktige, om inte lagstiftning anger att styrelserna ska vara sammansatta på ett visst sätt. Kommunfullmäktige tar även ställning till beslut som rör bolagen,
som är av större vikt eller principiell karaktär, t.ex. beslut om investeringar i bolagen över 300 mnkr. Bolagens
styrelser och verkställande ledningar har det operativa
ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs.
utövar kommunfullmäktige
ägarrollen och har det yttersta ägaransvaret. Aktiebolagslagens bestämmelser medför dock att kommunfullmäktige inte kan utöva ägarrollen direkt i förhållande
till dotterbolagen, utan ägarrollen måste utövas genom
det kommunägda moderbolagets, Stockholms Stadshus
AB:s styrelse; koncernstyrelsen. Kommunfullmäktige
har delegerat den operativa ägardialogen för bolagskoncernen till koncernstyrelsen. Ägardialogen utförs i
det dagliga arbetet av koncernledningen.
ENLIGT KOMMUNALLAGEN

Kommunfullmäktige beslutar, utifrån sin roll
som ägare av bolagen, om ägardirektiv,
bolagsordningar och det kommunala
ändamålet för bolagens verksamhet.

KONCERNSTYRELSEN

STOCKHOLMS STADSHUS AB

De 101 folkvalda ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige
beslutar om övergripande mål, riktlinjer och uppdrag för nämnderna
och bolagen inom kommunkoncernen.

Ägarstyrning och lagstiftning

UPPSIKTSPLIKT

KOMMUNSTYRELSEN

14 STADSDELSNÄMNDER
OCH 15 FACKNÄMNDER

FASTIGHETSBOLAG

INFRASTRUKTURBOLAG

ÖVRIGA BOLAG

AB SVENSKA BOSTÄDER

STOCKHOLM VATTEN
OCH AVFALL AB

STOCKHOLMS
STADSTEATER AB

STOCKHOLMS HAMN AB

STOCKHOLM BUSINESS
REGION AB

AB FAMILJEBOSTÄDER
AB STOCKHOLMSHEM

AB STOKAB

SKOLFASTIGHETER I
STOCKHOLM AB – SISAB

STOCKHOLMS STADS PARKERING AB

MICASA FASTIGHETER
I STOCKHOLM AB

AB FORTUM VÄRME HOLDING
SAMÄGT MED STOCKHOLMS STAD

BOSTADSFÖRMEDLINGEN
I STOCKHOLM AB
S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

S:T ERIK MARKUTVECKLING AB
STOCKHOLM GLOBE ARENA
FASTIGHETER AB

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB
MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB
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Bolagsstämma
Högsta beslutande organ

Styrelse
Bolagets organisation
och förvaltning av
bolagets angelägenheter

Ett Stockholm för alla

BOLAGSORDNINGEN

Bolagsorgan
Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i
respektive bolag, där aktieägarna, d.v.s. kommunfullmäktige, tar beslut i bolagets angelägenheter. I Stockholms stad utser kommunstyrelsen, efter delegation från
kommunfullmäktige, för aktieägarens räkning, ombud
till moderbolaget Stockholms Stadshus AB:s stämma.
Styrelsen för moderbolaget utser i sin tur ombud till
dotterbolagen inom bolagskoncernen. Dotterbolagen
utser i sin tur ombud till sina respektive dotterbolag.
Förutom att utse ombud till Stockholm Stadshus AB:s
årsstämma har kommunstyrelsen även en lagstadgad
uppsiktsplikt över de kommunägda bolagen. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen årligen ska fatta
beslut om bolagen bedrivit sina respektive verksamheter
i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
KONCERNEN OCH KONCERNENS BOLAG granskas av auktoriserade externa revisorer och av lekmannarevisorer som
är förtroendevalda av kommunfullmäktige. De externa
revisorerna granskar räkenskaperna och den finansiella
informationen, medan lekmannarevisorerna granskar
hur bolagen genomfört kommunfullmäktiges uppdrag
och direktiv. Koncernledningen för Stockholms
Stadshus AB deltar vid de flesta revisionsmötena.
I de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven
för Stockholms Stadshus AB framgår att moderbolaget
svarar för koncernövergripande frågor, bl.a. strategisk
planering, ekonomisk kontroll, att dotterbolagen följer
ägardirektiven samt att verksamheterna inom bolagskoncernen koordineras, följs upp och får det stöd som
de behöver. Uppföljningen sker löpande under året och
i samband med årsredovisningen.

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

Systematiserad styrning och
uppföljning av mål utifrån Vision
2040
Stockholms stads styrning och uppföljning av Vision
2040 – Ett Stockholm för alla, systematiseras med
hjälp av ett integrerat ledningssystem, ILS. Målstyrningsmodellen bryter ner visionen till tydlig målhierarki, vilket medför en strukturerad uppföljning
där verksamheternas måluppfyllelse kopplas till
stadens övergripande mål (se bild på sida 43).
Kommunfullmäktige har på en övergripande nivå
och med ett långsiktigt perspektiv beslutat om fyra
inriktningsmål för staden, som beskriver hur de vill att
Stockholm ska utvecklas till år 2040. På nästa nivå har
inriktningsmålen konkretiserats till mål för respektive
verksamhetsområde och anger vilken effekt som bör
uppnås inom ett femårsperspektiv.
För att prioritera vad som uppnås under det närmaste
året utfärdas ägardirektiv i stadens budget alternativt tar
bolagen fram egna verksamhetsmål. För de olika målen
anges indikatorer och/eller aktiviteter för att konkretisera
uppdragen och följa upp måluppfyllelsen över tid. Uppföljningen sker med olika intervaller, men vanligast är
tertial- eller årsvis. Ofta integreras även centrala styrdokument som kommunfullmäktiga antar under året i
ledningssystemet ILS för uppföljning.

Kommunfullmäktige har beslutat om
fyra inriktningsmål för staden, som
beskriver hur de vill att Stockholm
ska utvecklas till år 2040.

STYRDOKUMENT OCH RIKTLINJER

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

Verkställande direktör
Löpande förvaltning

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

Vision 2040

Revisorer
Granskar styrelsens och VD:s förvaltning
och bolagets räkenskaper

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

Vilken effekt vill man uppnå
(Långsiktigt perspektiv)

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet (exempel)
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo
2.1 Energianvändningen är hållbar

Konkretisering av inriktningsmålen
(5 års perspektiv)

Ägardirektiv och Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet
(t.ex.)
→ Aktivt bidra till stadens höjda mål för bostadsbyggande
→ Arbeta aktivt med energieffektivisering och förnyelsebar energi

Prioritering inför det
kommande året

Kommunfullmäktiges indikatorer (nyckeltal)
→ Antal påbörjade bostäder
→ Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)

Indikatorerna
följer upp målen
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FOTON PETER LYDÉN

INGELA LINDH

VD *

SUSANNA HÖGLUND

Koncerncontroller

JONAS SCHNEIDER

Vice VD

PETER DAHLBERG

Koncerncontroller

INGER JOHANSSON
KJAERBOE Ekonomidirektör

CAROLINA TILLBORG

Verksamhetscontroller

SARA FEINBERG

Administrativ direktör

INGRID BROMAN

Utredare

En bra arbetsgivare
I stadens bolag arbetade den 31 december 2016 totalt 2 792 månadsavlönade, vilket motsvarar en ökning med 77 personer jämfört med
2015. Ökningen beror bl.a. på Stockholm Vatten och Avfalls stora
avfallsinsamlings- och infrastrukturprojekt. Medelantalet årsarbetare,
enligt avtalad tid, var under året 2719 (2 651). Se faktaruta för definitioner.
Utöver dessa arbetade timavlönad personal motsvarande 70 årsarbeten,
vilket motsvarar en minskning med 26 procent jämfört med 2015.
Könsfördelningen inom koncernen som helhet är jämn, 56 procent
av de anställda är män och 44 procent är kvinnor. Av de tillsvidareanställda (inkl. provanställda) som arbetar i stadens bolag är 47 procent
i åldern 30–49 år, vilket är jämförbart med stadens förvaltningar.
Andelen tillsvidareanställda under 30 år är lägre än i stadens stadsdelsförvaltningar, men högre än i fackförvaltningarna.

Flera av bolagen är i ett generationsskifte
och behovet av nyanställningar är stort
kommande år.

Kompetensförsörjning

Flera av bolagen är i ett generationsskifte och behovet av nyanställningar
är stort kommande år. Särskilt stort är det för bostadsbolagen som till
följd av ökat bostadsbyggande även ser ökad konkurrens om arbetskraften. För att säkerställa kompetensförsörjningen och stärka bolagens
arbetsgivarvarumärke har olika satsningar genomförts under året.
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Personalstatistik innehåller
många olika begrepp och mått
INOM KONCERNEN används måttet ”antal anställda”,
vilket dock kan mätas på flera olika sätt; som
”antal anställda individer” eller som ”antal
årsarbetare”. Koncernen redovisar årsarbetare,
d.v.s. de tillsvidare- och visstidsanställdas
arbetstid (sysselsättningsgrad) uppräknat till
heltid. Exempelvis blir två deltidsanställda på
50  procent en årsarbetare.

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

SYSSELSÄTTNINGSGRADEN

är provanställda inkluderade i tillsvidareanställningarna. Tidigare år har
provanställda redovisats som visstidsanställda.

I ÅRETS ÅRSREDOVISNING

i texten mäts som antal
sjukfrånvarotimmar i relation till den avtalade
tiden. I diagrammet har sjukfrånvaroprocenten
beräknats i förhållande till det totala antalet
arbetade timmar, d.v.s. även inkl. övertid.

SJUKFRÅNVAROPROCENTEN

Bra anställningsvillkor
* tillika stadsdirektör Stockholms stad
** tillika stadsadvokat Stockholms stads juridiska avdelning
SARA WALLIN

Administrativ assistent

MALIN LINDVALL

Bolagsjurist **

För att fler ska vilja arbeta i staden har bolagen arbetat för att förbättra
anställningsvillkoren för bolagens medarbetare. Flera av bolagen har
erbjudit anställda som arbetar deltid möjlighet till att arbeta heltid.
Detta har resulterat i att 97 procent av de tillsvidareanställda (inkl. provanställda) hade en heltidsanställning vid årets slut. Stadens bostadsbolag
har även arbetat med att utveckla och modernisera anställningsvillkor
och förmåner för anställda i syfte att stärka sin konkurrenskraft som
arbetsgivare.

TIDSANVÄNDNING UNDER 2016
Semester 9,5 %
Föräldraledighet 3,0 %
Sjukfrånvaro 4,4 %
Övrig frånvaro 3,9 %
Faktiskt arbetad tid
79,2 %

Ökad sjukfrånvaro

Koncernledning
Koncernledningen för Stockholms Stadshus AB
arbetar med att styra, följa upp och stödja bolagen
på flera olika sätt. Det sker bl.a. genom att ta fram
beslutsunderlag till bolagskoncernens budget, verksamhetsplaner samt tertialvisa prognoser. Koncernledningen följer även kontinuerligt bolagens ekonomi,
finansiella status och verksamhet, bl.a. i förhållande till
kommunfullmäktiges mål och direktiv. Vidare har koncernledningen löpande dialoger med bolagen, i separata
frågor med sakkunniga i bolagen eller genom deltagande i olika projekt- och samordningsgrupper. Dessutom
sker strukturerade bolagsbesök två gånger per år hos
samtliga bolag. Koncernledningen samordnar och
genomför rekrytering av bolagens VD:ar samt deras
löne- och utvecklingssamtal.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

BOLAGEN ANTAR ÄVEN arbetsordningar, attestinstruktioner
och internkontrollplaner för att tydliggöra vilka befogenheter som finns för styrelse, ledning och medarbetare
samt kontroller för arbetsprocesser och risker. Dessutom
antar bolagen löpande under året olika stadsövergripande
styrdokument och program, som kommunfullmäktige
har beslutat om. Styrdokumenten och programmen
arbetas sedan in i respektive bolags verksamhet.

Medarbetare vid moderbolaget
I moderbolaget finns 10 personer, som svarar för
koncernövergripande frågor, för att kommunfullmäktiges ägardirektiv verkställs samt att verksamheterna
inom bolagenskoncernen samordnas, följs upp och
får det stöd som de behöver.

För att förebygga och minska sjukfrånvaro har bolagen fortsatt att satsa
på de anställdas hälsa. Micasa Fastigheter, Stadsteatern och S:t Erik
Försäkring har minskat sin totala sjukfrånvaro (i relation till avtalad
tid) men hos flertalet bolag har sjukfrånvaron ökat. Sjukfrånvaron var
förhållandevis låg 2014 och 2015, 3,6 respektive 4,0 procent. Under
2016 har sjukfrånvaron ökat med 0,5 procentenheter till 4,5 procent.
Det är främst den längre sjukfrånvaron (dag 15–) som ökat, framförallt
hos Bostadsförmedlingen. I bolagen med få anställda påverkar ett fåtal
sjukskrivningar nivåerna relativt mycket.

Likabehandling i fokus
Under 2016 har bolagen arbetat målinriktat med likabehandling, att
förhindra diskriminering och stärka mångfalden bland sina medarbetare. Flera bolag arbetar sedan några år tillbaka med kompetensbaserad
rekrytering. Syftet är att objektivt bedöma kandidater utifrån samma
process. En ny personalpolicy och en ny policy för representation och
mutor har även antagits under året för att ge medarbetare tydliga riktlinjer i arbetet.

ÅLDERSSTRUKTUR INOM STOCKHOLMS STAD
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FOTO FAMILJEBOSTÄDER

dotterbolagen

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

FOKUS PÅ NYA BOSTÄDER

REDO FÖR FLER KUNDER

Svenska Bostäders arbete kännetecknas av en omfattande
nyproduktion men också upprustning och förvaltning
av vårt befintliga bestånd. Bolagets kundlöfte ”Som en
hyresvärd borde vara” sätter prägel på vår vardag.

De kommande åren växer Familjebostäders bestånd med
flera tusen nya bostäder. Året som gått, det åttionde i
bolagets historia, har därför präglats av utvecklingsarbetet
för att göra bolaget redo för fler kunder och kvadratmeter.

SVENSKA BOSTÄDERS huvudsakliga uppgift är att bygga och
förvalta goda bostäder och därmed bidra till stadens bostadsförsörjning. I sitt bestånd ska bolaget äga bostäder som kan
efterfrågas av alla stockholmare. Bolaget har också en viktig
uppgift att fylla avseende positiv stads- och centrumutveckling.

SUCCESSIVT MÖTER BOLAGET SIN STÖRSTA TILLVÄXTPERIOD

UNDER 2016 kunde Svenska Bostäder erbjuda stockholmarna
totalt 26 088 lägenheter varav 495 nyproducerade. Till bolagets
första Snabba Hus i Västberga flyttade unga vuxna in i de 280
modullägenheterna. För år 2017 planeras byggstart för ca  700
nya lägenheter där 172 lägenheter byggs som Stockholms
husen i kv  Ledinge i Tensta. Stockholmshusen är en satsning
där stadens bostadsbolag och förvaltningar samarbetar för att
bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.
FÖR ATT UTVECKLA STADSDELARNA PÅ JÄRVAFÄLTET har Svenska
Bostäders arbete med upprustning, ombyggnad och renovering av hus och gårdar i nära samarbete med hyresgästerna
fortsatt under året. Bolaget har påbörjat en upprustning av
Husby centrum i nära samarbete med handlare och boende.

av mätningarna av bolagets kundnöjdhet genom AktivBo ger ett nytt toppresultat, 84 procent,
som är det högsta resultatet för större privata och kommunala
fastighetsbolag i landet. Det visar att hyresgästerna fortsätter
att uppskatta Svenska Bostäder som hyresvärd.
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i modern
historia. Det påverkar all verksamhet och kräver utveckling av
arbetssätt och organisation. En ny bolagsstrategi har utarbetats
med tillhörande långsiktiga mål för att ytterligare vässa förmågan att växa med bibehållen kvalitet i service, byggnation
och förvaltning. Byggnation av 531 hyresrätter varav 86
studentlägenheter pågår. Till Brevlådan Svedmyra välkomnades
hyresgäster till 42 nya lägenheter. Ackvisitionsarbetet har varit
framgångsrikt med 500 säkrade byggrätter. Satsningen Stockholmshusen har gått vidare med nya etapper för projektutveckling och med samråd för de första projekten.

DE SENASTE ÅRENS KUNDMÄTNINGAR visar en uppåtgående trend.
År 2016 visar ökande resultat inom såväl service- som produktindex. Ett fint kvitto på utvecklingen av service- och förvaltningsprocesser som genomförts.
RINKEBYSTRÅKET är bolagets stora satsning och bidrag till
områdets utveckling. I september invigdes handelsplatsen och
arbetet för att utveckla en attraktiv plats för kunder och
besökare gick in i en ny och efterlängtad fas.

SVENSKA BOSTÄDERS RESULTAT

SVENSKA BOSTÄDER bildades 1944 och äger och

förvaltar drygt 26 000 lägenheter, 4 000 lokaler
samt fem affärscentra, varav Vällingby  City
är störst. Hos oss bor runt 55 000
stockholmare.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

Dotterbolaget Stadsholmen förvaltar
ett av stadens finaste kulturarv
– drygt 1 600 lägenheter och ca  800
lokaler.
Pelle Björklund, VD
NYCKELTAL

Familjebostäder har ägt
fastigheter i Rinkeby i över
40 år och har nu omvandlat
Rinkebys infartsgata till en
levande och trafiksäker
stadsmiljö dit människor
kommer för att göra ärenden,
äta och umgås.

Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
2 653
220
101
1,0
54,1
1,8
23 775
2 548
-661
323

2014
2 520
452
331
2,4
64,1
3,6
19 875
2 307
-540
263

2013
2 481
475
406
2,8
70,7
6,5
17 711
1 887
-534
264

FAMILJEBOSTÄDER ÄGER, utvecklar och förvaltar
sedan 1936 attraktiva hyresbostäder och lokaler för
Stockholms behov. Hos oss bor 40 000 stockhol-

mare. Med engagemang, kundnytta,
affärsmässighet och nytänkande
verkar vi för dagens och morgondagens kunder. De kommande
åren byggstartar vi minst 5  000
nya hyresrätter.
Anette Sand, VD

2 653
mnkr

2015
2 585
281
152
1,4
58,6
2,1
21 922
2 720
-594
265

är fortsatt en stor miljöfråga för bolaget.
Effektiviseringsmålet om ca 22 procent perioden 2008–2015
nåddes och bolaget verkställer nu en ny effektiviseringsplan för
en minskning om ca 10 procent åren 2016–2019.

ENERGIEFFEKTIVISERING

2012
2 524
1 269
1 216
8,2
82,0
23,2
16 545
2 145
-515
275

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

2016
1 797
414
352
2,9
63,6
6,6
14 338
929
-352
292

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

1 797
mnkr

2015
1 762
408
324
3,0
64,3
4,9
13 813
640
-332
282

2014
1 725
986
867
7,2
63,5
8,3
13 578
665
-304
265

2013
1 691
835
736
6,3
60,5
8,4
13 895
1 163
-282
277

2012
1 773
1 312
1 221
10,6
73,5
14,4
12 726
1 366
-274
267

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab

FOTO SISAB
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dotterbolagen

NÖJDAST KUNDER NÅGONSIN

FLER UNGDOMSBOSTÄDER

INVESTERINGSREKORD

Ökad trygghet i bolagets områden och förbättrad information gav rekordresultat i kundnöjdhetsmätning. Behovet
av fler bostäder innebär fokus på ökat byggande, både
hyresrätter och tillfälliga bostäder för särskilda grupper.

Med stadens vision som riktmärke är Bostadsförmedlingens
vision ”Alla når drömmen om en bostad lite enklare” en
vägledning i vardagen. Målet är att göra det enklare för
både bostadssökande och fastighetsägare.

SISAB investerade 1,7 miljarder kronor och skapade
ca 5 500 nya elevplatser 2016. Året medförde tre färdiga
skolor och tolv förskolor, många paviljonger och bygglov
för ett första passivhus. Bolaget fyllde 25 år och fick ny VD.

STOCKHOLMSHEM har under flera år arbetat med ett ökat
kundfokus och i den årliga kundnöjdhetsundersökningen
gav hyresgästerna bolaget bästa betyg någonsin sedan
mätningen inleddes. I och med ökningen har Stockholmshem
ökat kundnöjdheten med 4 procentenheter på 5 år.

ÅR 2016 fick Bostadsförmedlingen in fler bostäder för förmedling än året innan vilket är glädjande. Detta trots att Uppsala
i juni öppnade en egen bostadsförmedling och de bolag som
är verksamma där slutade lämna bostäder till Bostadsförmedlingen. Året och bostadsinflödet i övrigt präglades av
nyproduktion och bostäder för unga.

SISAB INVESTERADE REKORDHÖGA 1,7 MILJARDER KRONOR 2016.

och Stockholmshem ska
fördubbla antalet byggstartade lägenheter. Som ett led i
det arbetet samverkar de allmännyttiga bostadsbolagen i
satsningen Stockholmshusen, ett nytt sätt att snabbt och
kostnadseffektivt bygga hyresrätter. Under året påbörjades
även bl.a. byggandet av plusenergihus i Norra Djurgårdsstaden och radhus i Mälarhöjden. I november invigdes
Stockholmshems första studentbostäder då de första 186
lägenheterna stod klara för inflyttning i Älvsjö studenthus.

BYGGTAKTEN I STOCKHOLM ÄR HÖG

att bistå SHIS
Bostäder i deras verksamhet, bl.a. med att bygga fler bostäder,
och under året har bolaget samarbetat med Stockholms stad
kring tillfälliga bostäder för nyanlända.
STOCKHOLMSHEM HAR ETT SÄRSKILT UPPDRAG

på Stockholms bostadsmarknad har
Stockholmshem ett socialt ansvar och arbetar för att skapa
bostadsområden där människor vill leva och bo. Ett exempel
är Bagarmossen Smartup där bolaget arbetar tillsammans
med boende och verksamma i Bagarmossen för att bidra till
en levande och mer hållbar stadsdel.

SOM EN STOR AKTÖR

STOCKHOLMSHEM är ett av landets största bo-

stadsbolag med 50 000 hyresgäster i våra knappt
27 000 bostäder. Över 90 procent av våra
hyresgäster rekommenderar oss
som hyresvärd. Vår vision är att
erbjuda alla våra hyresgäster ett
boende som på alla sätt är välkomnande, bekvämt och tryggt.
Varje dag.
Eva Nygren, VD

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

2016
2 283
519
377
2,6
44,3
3,7
20 584
1 682
-436
323

2015
2 156
534
363
2,9
46,4
3,1
19 230
2 109
-406
303

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

INLÄMNINGEN AV NYBYGGDA BOSTÄDER ökade med 25 procent.
En spegling av att bostadsbyggandet har tagit fart ordentligt.
Inlämningen av både ungdoms- och studentbostäder har
också ökat kraftigt. Positivt för två utsatta grupper på
bostadsmarknaden.

2 283
mnkr

2013
1 996
339
165
2,2
51,7
2,0
16 300
1 413
-351
284

2012
1 912
627
479
4,5
57,9
4,2
15 211
1 930
-300
302

1900 skolplatser, 1200 förskoleplatser samt 2400 platser i
ett stort antal paviljonger som sattes upp för att möta stadens
brådskande behov. SISAB tecknade vidare hyresavtal för
Murmästaren 3 på Kungsholmen som ska inrymma en
gymnasieskola för 2 200 elever.

ETT STORT ANTAL reparations- och underhållsarbeten utfördes
under året på SISAB:s skol- och förskolegårdar. Totalt omfattades 330 fastigheter till en utgift om 19 miljoner kronor.

har även nya IT-system legat högt på agendan.
Förutom att påbörja arbetet med att bygga ett nytt verksamhetssystem har bolaget också implementerat ett HR-system
och gått över till stadens nya gemensamma ekonomisystem.

DEN TOTALA ENERGIANVÄNDNINGEN MINSK ADE med 2,43 procent
jämfört med 2015 och bolaget genomförde ca 500 energi
åtgärder. Arbetet med Energiagenterna skalades upp. 1030  barn
och nästan 200 pedagoger på 32 förskolor diplomerades.

INTERNT

BOSTADSFÖRMEDLINGEN startade 1947 och

övergick från förvaltning till bolag 1999.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

104
mnkr

Jannike Siljan, tf VD

2014
2 063
484
285
2,9
49,2
2,4
17 541
1 426
-381
297

SAMMANLAGT SK APADE SISAB CA 5 500 NYA ELEVPLATSER, varav

BOLAGETS NÖJD KUNDINDEX för fastighetsägare ökade från
74 till 77. Även bolagets webbundersökning visar en ökad
nöjdhet bland besökare på webben, vilket sannolikt hänger
ihop med arbetet att skapa en responsiv webb. En växande
bostadskö ställer allt högre krav på Bostadsförmedlingens
förmåga att vara effektiva och flexibla i sina processer. Under
året har bolaget därför sett över hur det är organiserat för
att få en större effektivitet i förmedlingsprocessen. Det har
bl.a. lett till en hel del rekryteringar.

Vårt främsta uppdrag är att förmedla
lediga hyresrätter i Stockholmsregionen och vårt mål är att
förenkla för fastighetsägare
och bostadssökande att hitta
varandra på hyresmarknaden.

14 895 mnkr

Några av årets största investeringar var Lindeskolan,
Dalhagsskolan och Kungsholmens grundskola, och till de
största pågående projekten hörde Bobergsskolan, Sjöviksskolan och Kämpetorpsskolan. SISAB levererade också tolv
förskolor, varav fyra Framtidens förskola. Arbete bedrevs
med ytterligare 23 Framtidens förskola.

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
104
7
8
9,7
21,5
3 797,5
85
0
-1
95

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

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

2012
88
8
9
15,5
4,7
634,9
60
1
0
73

sitt första passivhus, förskolan Humlan
i Årsta, och köpte två fastigheter för förskoleverksamhet,
Blommensberg 4 i Gröndal och Atlas 6 i Gamla stan.

SISAB PROJEKTERADE

SISAB, bildat 1991, äger och förvaltar merparten

av Stockholms förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor. Vi erbjuder ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva
lokaler för Stockholms förskole- och
skolverksamhet. På våra 1,8 miljoner
kvadratmeter vistas mer än hundra
tusen människor dagligen.
Claes Magnusson, VD
tillträdde våren 2016
NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
2 194
179
15
1,4
2,4
1,1
13 301
1 885
-603
182

2015
2 167
216
10
1,9
3,1
1,0
11 989
1 461
-514
169

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

2 194
mnkr

2014
2 084
256
35
4,6
3,2
1,2
11 045
2 880
-475
177

2013
2 024
191
-22
2,2
2,8
0,9
8 760
770
-464
173

2012
1 717
121
-100
1,5
2,6
0,5
8 489
739
-437
151

I september invigdes
Stockholms största
kommunala låg- och
mellanstadieskola,
Kungsholmens
grundskola, med en
kapacitet för ca 1 000
elever.

FOTO MICASA FASTIGHETER

dotterbolagen

MICASA FASTIGHETER VÄXER

PUBLIKREKORDENS ÅR

STADSUTVECKLING

Micasa Fastigheter arbetar med hållbar förvaltning
av stadens omsorgsfastigheter och med utbyggnad
av äldreboenden och att ställa i ordning bostäder
för nyanlända. Lokalutnyttjandet effektiviserades
och uthyrningsgraden har ökat.

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

S:t Erik Markutveckling äger, förvaltar och utvecklar
fastigheter i syfte att främja Stockholms utveckling.
Bolaget äger fastigheter i flera av Stockholms
stadsutvecklingsområden.

2016 HAR VARIT ETT BRA ARENA-ÅR. Slutsålda konserter i Tele2
Arena med Adele, Rihanna, Rod Stewart, Justin Bieber
samt tre Kentkonserter. I maj 2016 var Stockholm värd för
Eurovision Song Contest, ett unikt evenemang då alla fyra
arenorna Ericsson Globe, Hovet, Annexet och Tele2 Arena
användes samtidigt. På plats fanns 42 delegationer, 2 000
journalister och 4 000 fans från hela världen. Biljetter såldes
till 11 olika evenemang och den kritikerrosade finalen sågs
av 200 miljoner tv-tittare i direktsändning. Totalt besökte
drygt 2 miljoner de fyra arenorna under 2016.

S:T ERIK MARKUTVECKLING med dotterbolag äger lokaler
med ca  250  000 kvm uthyrningsbar yta i stadsutvecklings
områdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Västberga, Hammarby
Sjöstad, Årstafältet och Norra Djurgårdsstaden. Fastigheternas
marknadsvärde uppgår till ca 3,4 mdkr.

och utvecklar stadens omsorgsfastigheter med fokus på hållbarhet och hyresgästernas
delaktighet. Stadens behovsprognos visar att bolagets
fastighetsbestånd behöver kompletteras med nyproduktion
av vård- och omsorgsboenden och fler bostäder med fokus
på trygghet och tillgänglighet för äldre. Planeringen för
utbyggnad av dessa har påbörjats i samarbete med stadsdelsnämnder och markanvisningar har sökts. Micasa
Fastigheter tar fram koncept för vård- och omsorgsboenden i samarbete med äldre- och stadsdelsförvaltningar
med delaktighet av Kungliga Tekniska Högskolan och
Karolinska Institutet. Planering för boendeformen
trygghetsboende med aktivitetscentra har påbörjats.

MICASA FASTIGHETER FÖRVALTAR

MICASA FASTIGHETER BIDRAR till att skapa bostäder för personer
med svag ställning på bostadsmarknaden. Fokus läggs på
att fastigheterna och utemiljöerna är trygga och tillgängliga
och att hyresgästerna ges möjlighet till inflytande. Under
året har bolaget inventerat fastighetsbeståndet och infört
arbetssätt för optimalt lokalutnyttjande. Antalet trygghetsbostäder har ökat och bostäder har ställts i ordning för
nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Ett antal
lokaler har hyrts ut vid akuta behov för nyanlända flyktingar.
Hyresgäster för dessa är SHIS och socialförvaltningen.   

MICASA FASTIGHETER är ett fastighetsbolag

som äger och förvaltar Stockholms stads
omsorgsfastigheter. Bolagets huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla
ett gott och anpassat boende med
rimliga hyror till människor
i behov av särskilt stöd.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

TOLV STOCKHOLM ÄR EN NÖJESDESTINATION som förenar mat
och nöjen såsom restauranger, barer, nattklubbar och nöjesaktiviteter samt övernattning i Bo Hotel. 1,2 miljoner besökte
Tolv Stockholm 2016.
SGA FASTIGHETER FICK UNDER ÅRET I UPPDRAG att utreda en
modernisering av Ericsson Globe. Utredningen föreslår en
moderniserad och skalbar Ericsson Globe. Parallellt pågår
en försäljning av byggrätten norr om Ericsson Globe.

för ett energi- och miljöledningssystem, SS-EN ISO 50001 och 14001. Certifieringen
ger bolaget en tydlig energi- och miljöprofil. Tele2 Arena
byggdes med förutsättningen att klassas som miljöbyggnad
Guld. Vid större modernisering av gamla byggnader gäller
miljöklassen brons.
SGA FASTIGHETER äger, förvaltar och utvecklar

stadens arenafastigheter i Globenområdet;
Tele2 Arena, Ericsson Globe inkl.
Annexet och SkyView, Hovet
samt nöjesdestinationen
Tolv Stockholm.

1 081
mnkr

Under året gjorde
Micasa Fastigheter ett
"muralmålningsprojekt”
(fast på vepa) tillsammans
med Kista folkhögskola,
Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning och Förorten
i centrum.

Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

92
mnkr

Mats Viker, VD

tillträdde våren 2017

2016
1 081
209
116
2,9
5,6
2,2
7 278
228
-323
75

2015
1 039
215
85
2,9
5,4
1,6
7 379
476
-295
56

2014
1 015
471
298
6,6
5,3
2,7
7 238
378
-292
73

2013
998
160
-21
2,3
1,9
0,9
7 107
392
-148
69

2012
965
57
-135
0,8
2,0
0,3
7 039
309
-147
83

och försäljningar i syfte att
främja Stockholms utveckling. I samband med kommande
stadsutveckling i Slakthusområdet har bolaget under 2016
träffat överenskommelse med Stockholms stads exploateringsnämnd om överföring av vissa byggnader till staden. Överlåtelsen planeras ske under första halvåret 2017 och kan
enligt nuvarande planer bidra med en möjlig byggnation om
ca 2 000 nya lägenheter, en skola, en park och en ny tunnelbaneuppgång. Den nya stadsdelen beräknas vara fullt utbyggd
2030.

BOLAGET PRÖVAR LÖPANDE FÖRVÄRV

I ULVSUNDA HAR UTVECKLINGEN av Pripps/Carlsberg Sverige AB:s
tidigare bryggerilokaler fortsatt under året. Systerbolaget
Stockholm Vatten och Avfall AB har slutfört inflyttning av
kontor, förråd och lager.

UNDER 2016 HAR BOLAGET CERTIFIERATS

Maria Mannerholm, VD
NYCKELTAL
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Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
92
-72
-119
-1,8
12,2
-1,5
3 730
51
-77
18

2015
72
-84
-152
neg
9,7
neg
4 040
18
-77
17

2014
44
-1 100
-1 187
neg
10,2
neg
4 110
46
-59
18

2013
25
-115
-156
neg
11,3
neg
4 077
896
-23
16

2012
24
-71
-79
neg
14,9
neg
3 114
686
-29
14

2014 en tomträtt med tre
byggnader. En av byggnaderna har i samarbete med SISAB
byggts om till skola och fr.o.m. höstterminen 2016 har skola
öppnat i lokalerna.

I HAMMARBY SJÖSTAD FÖRVÄRVADES

S:T ERIK MARKUTVECKLINGS UPPDRAG är att

äga och förvalta stadens utvecklingsfastigheter på
ekonomiskt bästa sätt i avvaktan på att
dessa ska omvandlas till bostäder,
arbetsplatser m.m. Verksamheten
inriktas på förvaltning, uthyrning
och utveckling till god avkastning
med hänsyn tagen till stadens
utveckling.
Marie Wallhammar, VD

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

2016*
296
98
55
2,8
0,1
2,3
3 436
63
-64
4

2015
257
95
47
3,1
2,0
2,0
3 541
761
-42
5

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

296
mnkr

2014
231
82
28
3,4
2,2
1,5
2 653
394
-37
4

2013
246
82
30
3,7
2,1
1,6
2 232
84
-49
4

2012
146
56
25
3,7
3,0
1,8
2 218
954
-25
3

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

809 LADDPLATSER

SAMHÄLLSBYGGARE I FRAMKANT

FORTSATT UTBYGGNAD

Stockholms stads första renodlade cykelgarage för förhyrning invigdes den 23 augusti.
Garaget Råckstaberget öppnades för uthyrning
och Arenagaraget förvärvades.

Vatten- och avfallstjänsterna är i stark utveckling med
fokus på miljö, nytänkande och samverkan. Tillsammans
med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi
för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Det bästa resultatet i bolagets historia har möjliggjort
fortsatt utbyggnad av nätet. Fastigheterna i Gamla stan
har anslutits till nodstrukturen och en testbädd för
höghastighetsuppkopplingar i stadsmiljö har byggts i Kista.

där exploateringstakten är hög blir planeringen av vatten- och avfallslösningar många och komplexa.
För att långsiktigt säkra dricksvattenförsörjningen har en
omfattande utredning genomförts som kartlägger framtidens
utmaningar och behov.

RESULTAT FÖRE SKATT 2016

ODENPLANS CYKELGARAGE ÖPPNADES för

uthyrning av cykelplatser. När Citybanan tas i drift sommaren 2017 kan över 300
cyklister ta sig direkt från cykelgaraget till biljetthallen.
Garaget Råckstaberget förvärvades 2015 och kunde i maj
öppnas för uthyrning av p-platser, efter ett stort upprustningsarbete. Arenagaraget förvärvades av SGA Fastigheter.
Stockholm Parkering sålde också ett av sina p-hus, P-hus
Hjulmakaren i Västertorp.

I HAGASTADEN PÅGÅR BYGGET av sista etappen av ”Strimlan”
som är den ena långväggen för blivande Hagagaraget. Ett
intensivt plan- och projekteringsarbete pågår för blivande
Hjorthagsgaraget vid gamla Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Garaget kommer inrymma minst 1200 platser
och är ett av flera projekt där bolaget med hjälp av parkeringsköp bygger parkeringsplatser i stadens nya utvecklingsområden. Bolaget har genomfört många projekt inom
hållbara mobilitetslösningar för att minska transporternas
klimat- och miljöpåverkan. Infartsparkeringen Johannelundstoppen i Vällingby färdigställdes. Cykelparkeringar
finns nu vid 22 platser. Antalet laddplatser för elbilar uppgår till drygt 800.

för ett bra årsresultat.
Resultat efter finansnetto uppgår till 143 mnkr. Bolaget
ansvarar för drygt 71 000 p-platser.

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

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

571
mnkr

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

2016
571
151
143
14,6
9,4
17,9
1 163
290
-42
69

2015
546
122
109
13,7
11,8
9,9
918
106
-36
67

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

2014
511
83
68
10,3
12,1
5,8
855
147
-40
75

2013
496
61
47
8,0
13,6
4,3
759
43
-43
73

DETALJPLANERING för projekt Stockholms framtida avloppsrening har pågått under hela året. Ombyggnationen av
första etappen i Henriksdal pågår inom gällande tillstånd.
EN NY AVFALLSPLAN för 2017–2020 håller på att tas fram.
Den visar hur stadens mål för avfallshanteringen ska nås.
Stockholmarna engagerar sig i klimatsmarta avfallslösningar
och intresset för matavfallssortering ökar. Genomförandebeslut har fattats om att en sorteringsanläggning för avfall
ska byggas i Högdalen. Utvecklingen inom området är stark
och bl.a. Stockholms biokolsprojekt har fått nationell och
internationell uppmärksamhet för sitt nytänkande.

lämnade Stockholm Vatten och Avfall huvudkontoret
på Torsgatan för att flytta till moderna lokaler i Ulvsunda.
Samtidigt inleddes försäljningen av fastigheten.

I MARS

UNDER ÅRET har beslut tagits om ny vision, verksamhetsidé och
nytt bolagsnamn. För att öka tydlighet kring bolagets uppdrag
och förenkla dialogen med stockholmarna sker ett namnbyte
den 1 februari 2017, till Stockholm Vatten och Avfall.

BOLAGET KAN ÅTERIGEN REDOGÖRA

STOCKHOLM PARKERING erbjuder attraktiva

I EN VÄXANDE STAD

2012
488
54
38
7,1
13,6
3,3
758
28
-44
76

STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL är Sveriges

största vatten- och avfallsbolag. Verksamheten
berör varje dag 1,4 miljoner invånare
och företag i Stockholmsområdet.
Vi levererar dricksvatten och renar
avloppsvatten i Stockholms stad
och Huddinge kommun samt
ansvarar för avfallshanteringen i
Stockholms stad.
Krister Schultz, VD
NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
2 078
213
98
2,0
2,1
1,8
11 890
1 389
-304
535

2015
1 931
81
-82
0,8
1,8
0,5
10 799
1 523
-296
460

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

2 078
mnkr

ökade med ca 10 procent jämfört
med 2015 till 234 miljoner kronor, vilket är det bästa
resultatet i bolagets historia. Resultatet beror på en fortsatt
stark efterfrågan på bolagets produkter, en hög leveranskapacitet och en god kostnadskontroll. Investeringarna i
nätet är fortsatt höga. Under året har ca 213 miljoner kronor
investerats i bl.a. utbyggnad, förtätning och säkerhet.
Omsättningen ökade med 4  procent jämfört med 2015 till
757 miljoner kronor.

UNDER 2016 har de flesta fastigheterna i Gamla stan anslutits
till en nodstruktur som ger rationellare och miljövänligare
drift för kunderna samtidigt som den möjliggör en ökad
valfrihet för hushållen. I innerstaden har en uppgradering
av anslutningarna och inkoppling till noderna för de
kommersiella fastigheterna påbörjats.
I SYFTE ATT FÖRBEREDA BOLAGET för

det behov av uppkoppling
i stadsmiljö ett digitaliserat samhälle kommer att ha, bl.a.
för mätare/sensorer och utbyggnad av det mobila 5G-nätet,
har en testbädd byggts längs Kistagången. Denna testbädd
är ryggraden i projektet Urban ICT Arena vars syfte är att
främja byggandet av hållbara städer, innovation och nya
jobb.

STOKAB har till uppgift att tillhandahålla ett

öppet och konkurrensneutralt passivt fibernät
för att stimulera utvecklingen i Stockholm
genom att främja konkurrens, mångfald och valfrihet. Stokab sköter
Stockholms stads interna data- och
telekommunikationsnät via dotterbolaget S:t Erik Kommunikation.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

757
mnkr

Staffan Ingvarsson, VD

2014
1 655
205
16
4,3
2,7
1,1
9 511
1 431
-263
432

2013
1 311
121
-65
1,5
2,3
0,7
8 236
644
-271
377

2012
1 307
233
42
3,2
3,2
1,2
7 703
552
-250
397

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
757
241
234
12,4
37,7
32,1
1 934
214
-249
92

2015
728
223
212
11,4
36,3
20,0
1 968
184
-260
89

2014
722
208
188
10,1
36,0
9,9
1 970
94
-287
90

2013
712
203
175
9,2
31,8
7,1
2 164
172
-258
93

2012
692
207
174
10,0
26,2
6,1
2 273
332
-244
94

Under 2016 har
de flesta fastigheterna i Gamla
stan anslutits till en
nodstruktur som
ger rationellare och
miljövänligare drift.

FOTO ISTOCK

dotterbolagen

ETT HISTORISKT ÅR

KULTUR FÖR YTTERSTADEN

FORTSATT TILLVÄXT

Under 2016 slutfördes projekt i Värtahamnen och i Kapellskärs hamn. Dessutom startade byggnationen av en helt ny
godshamn söder om Stockholm. Dessa projekt frigör mark
för bostadsbyggande och möjliggör hållbara transporter.

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg är en magnet för
många stockholmare. Nytt för 2016 är aktiva satsningar på
kultur för ytterstaden, som det nya Kulturhuset i Vällingby
och Kretsteatern, Stockholms nygamla turnéteater.

Stockholmsregionen har under året fortsatt att
utvecklas på ett mycket positivt sätt med tillväxt
i ekonomin och fler besökare. Positionen som
The Capital of Scandinavia har stärkts ytterligare.

9 AV 10 VAROR KOMMER TILL SVERIGE SJÖVÄGEN. Stockholms

KULTURHUSET STADSTEATERN

ska vara en angelägenhet för alla
stockholmare. Det är en vision för såväl besökare vid Sergels
torg som de medborgare som inte aktivt söker sig till kulturen
i innerstaden. Här är Kulturhuset i Skärholmen och den nya
verksamheten i Vällingby som invigdes våren 2016, viktiga.
Precis som Kretsteatern som återinvigts. Kretsteatern var
under 20 år Stockholms turnéteater, premiären ägde rum i
Gubbängens folkskola i oktober 1957. Nu är Kretsteatern
tillbaka för att turnera runt Stockholm i samarbete med
stadsdelsnämnderna.

STOCKHOLM BUSINESS REGION lägger ett fantastiskt år bakom
sig. Antalet gästnätter fortsätter, för fjärde året i rad, att
öka. I synnerhet gäller det privatresenärer där framförallt de
utomeuropeiska övernattningarna utvecklats starkt under
året.

Hamnar
verkar för att dessa varor ska komma så nära slutdestinationen
som möjligt till sjöss för att avlasta den hårt belastade väg- och
järnvägen och för att det ger stora miljöfördelar.

PASSAGERARNA ÄR VIKTIGA för Stockholm. Färjepassagerarna
konsumerar för fem miljarder kronor och genererar 4 100
arbetstillfällen varje år. De internationella kryssningsfartygen
genererar runt en halv miljon passagerare och med skärgårdstrafiken reser fyra miljoner passagerare varje år.
STOCKHOLMS HAMNAR GENOMGÅR en historisk omdaning. Två
stora projekt slutfördes under året medan ett tredje startade.
Ombyggnationen av Värtahamnen är en viktig del i utveck
lingen av Norra Djurgårdsstaden och ombyggnationen av
Kapellskärs hamn är efterlängtad av sjöfartskunderna. Under
året togs ett efterlängtat första spadtag för den nya godshamnen
Stockholm Norvik. Med dessa projekt utvecklas sjöfarten men
de ger också möjlighet till ökat bostadsbyggande och hållbara
transporter.
MILJÖN HAR SOM TIDIGARE ÅR STÅTT I FOKUS OCH STOCKHOLMS HAMNAR

fortsätter ambitionen att komma längre i hållbarhetsarbetet.
Detta är femte året bolaget hållbarhetsredovisar enligt GRI
och andra året som även hållbarhetsdelarna reviderats. En
tydlig CSR-strategi och uppförandekod arbetades också
fram under året.  
STOCKHOLMS HAMNAR utvecklar Stockholm till

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

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

797
mnkr

2016 HAR VARIT NÅGOT AV ETT MELLANÅR för Kulturhuset Stadsteatern. Konstutställningarna har lockat stor publik medan
antalet besökare till program- och föreställningsverksamheten
minskat jämfört med 2015. Det gör den höga självfinansieringsgraden lägre – dryga 19 procent jämfört med 22 procent.
Stora framgångar på teaterscenen under 2016 har bland andra
varit musikalen Donna Juanita och familjeförställningen Ronja
Rövardotter.
UNDER 2016 HAR BOLAGET FORTSATT att frigöra ytor i Kulturhuset
för publik verksamhet. En stor satsning görs på ungdomsbiblioteket TioTretton som växer.
EN NY FLEXIBEL DECENTRALISERAD ORGANISATION har förhandlats
fram under hösten 2016. Övergripande syfte; att tydliggöra
chefskapet och öka medarbetarnas delaktighet.
STOCKHOLMS STADSTEATER bildades 1956.

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

Johan Castwall, VD
NYCKELTAL

Nio av tio varor kommer
till Sverige sjövägen.
Stockholms Hamnar tog
2016 ett efterlängtat
första spadtag för
den nya godshamnen
Stockholm Norvik.

Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

148
mnkr

STOCKHOLM ÄR EN AV VÄRLDENS FRÄMSTA PLATSER FÖR STARTUPS

inom framförallt tech-sektorn och har en ledande position i
den snabbväxande finansiella teknologin. De internationella
investeringarna i regionen fortsätter att öka och uppgår till
ca 113 miljarder. Samarbetet inom Stockholm Business
Alliance, kring investeringsfrämjande och näringslivsutvecklingen, omfattar 55 kommuner i åtta län och har blivit en
modell som avundas av flera andra regioner i Europa.
UNDER ÅRET har kommunikationsfrågorna kopplats närmare
verksamheten och inom besöksnäringen har en ny modell
för partnersamarbete utarbetats. Koncernens dotterbolag har
ändrat namn så att de nu heter Visit Stockholm respektive
Invest Stockholm Business Region.
STOCKHOLM BUSINESS REGION ARRANGERADE, tillsammans

med
trafiknämnden, kulturnämnden och SGA Fastigheter, Eurovision
Song Contest (ESC). ESC genomfördes med föreställningar
i Ericsson Globe och på Tele2 Arena och aktiviteter i bl.a.
Kungsträdgården. Evenemanget sågs av drygt 200 miljoner
tv-tittare och genererade intäkter på 263 miljoner kronor.
STOCKHOLM BUSINESS REGION marknadsför

Stockholm som etablerings- och besöksort utifrån
varumärket Stockholm – The Capital of
Scandinavia. Målet för verksamheten
är att Stockholm utvecklas till
Europas ledande hållbara
tillväxtregion.

Benny Fredriksson, VD

2016
797
146
112
3,8
18,9
4,2
4 125
882
-128
166

2015
728
142
105
4,8
20,4
3,8
3 521
722
-111
155

2014
713
144
108
6,4
26,3
4,0
2 481
532
-108
135

2013
724
135
106
7,2
27,1
4,5
2 035
438
-112
143

2012
704
137
109
8,6
29,0
4,8
1 748
128
-102
135

NYCKELTAL
Rörelsesintäkter, mnkr
Rörelseresultat, mnkr
Resultat efter finansnetto, mnkr
Avkastning totalt kapital, %
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Balansomslutning, mnkr
Bruttoinvesteringar, mnkr
Avskrivningar, mnkr
Medelantalet årsarbetare, st
Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

2016
148
-345
-349
-78,7
0,5
-95,9
438
16
-11
462
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BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

247
mnkr

Olle Zetterberg, VD

2015
164
-341
-346
-78,7
0,3
-73,0
439
11
-10
499

2014
158
-324
-330
neg
0,4
neg
427
9
-10
445

2013
134
-282
-286
neg
0,5
neg
380
17
-9
384

2012
135
-218
-222
neg
0,9
neg
292
9
-8
330

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

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

2015
234
-27
-25
-17,4
18,2
-909,0
132
0
-2
70

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

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

2012
241
-2
1
0,7
29,5
962,0
147
0
-1
73

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.
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Intressebolag

STADEN FÖRSÄKRAS
2016 blev ett bra år resultatmässigt för
S:t Erik Försäkring. Detta kommer väl
till pass i arbetet med att skapa ett
ekonomiskt hållbart Stockholm.
ANTALET SKADOR SJÖNK 2016 jämfört med tidigare år. Den
största enskilda skadan var en brand som drabbade Svenska
Bostäder på Oslogatan i Husby. Skadekostnaden beräknas
till ca 70 miljoner kronor och är den största skadan som
drabbat staden i modern tid. S:t Erik Försäkrings återförsäkringsskydd gjorde att skadans negativa effekter på bolagets
resultat begränsades betydligt.
UTÖVER ARBETET MED ATT FÖRSÄKRA STADEN har bolaget också
varit delaktig i stadens skadeförebyggande arbete. Detta har
till stor del skett genom regelbunden kontakt med bolagets
kunder men också genom att införa ett nytt incidentrapporteringssystem för hela staden där numera även arbetsskador
kan rapporteras.

har bolaget arbetat hårt med att anpassa sin
verksamhet till det nya europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som började gälla den 1 januari 2016. De
nya reglerna medför högre kapitalkrav samt mer omfattande
krav på bolagsstyrning och informationsgivning. Bolaget
har fortsatt sitt arbete med att miljöanpassa sin verksamhet.
Främst genom att se över bolagets transporter men också
genom att tillhandahålla en energieffektiv och sund kontorsmiljö för bolagets anställda.

UNDER ÅRET

S:T ERIK FÖRSÄKRING är ett försäkringsbolag

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

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

133
mnkr

ETT BRA ÅRSRESULTAT!

HÅLLBAR ENERGI

2016 blev ett bra år resultatmässigt för S:t Erik Liv vilket
kommer väl till pass i arbetet med att skapa ett ekonomiskt
hållbart Stockholm. Resultatet före skatt blev 99  mnkr
jämfört med budgeterat resultat om 44 mnkr.

Fortum Värme tog stora steg mot målet 100 procent förnybar
och återvunnen energi för en hållbart växande stad.

DET GODA RESULTATET beror

på att bolagets placeringstillgångar
steg mer än värdet på bolagets pensionsåtagande.

har bolaget arbetat hårt med att färdigställa
ett nytt verksamhetssystem. Arbetet har pågått sedan 2013
men beräknas vara klart i början av 2017. Trots att systemet
inte färdigställdes under året har det kunnat utnyttjas för
den löpande verksamheten under hela 2016.

UNDER ÅRET

sitt arbete med att miljöanpassa sin
verksamhet. Bolagets aktiefonder har bytts ut till sådana som
undviker investeringar i petrokemisk industri. Ambitionen att
arbeta jämställt har fortsatt genom att analysera hur bolagets
pensionsutbetalningar fördelar sig mellan könen.

BOLAGET HAR FORTSATT

FÖR ATT SYSTEMATISKT styra det sociala hållbarhetsarbetet har
bolaget under året, på uppdrag av kommunfullmäktige,
utarbetat en CSR-strategi (Corporate Social Responsibility).
S:t Erik Livs CSR-strategi utgår från bolagets uppdrag och
kärnverksamhet och har formulerats utifrån tre perspektiv;
Bolaget och kunden, Bolaget och samhället samt Bolaget och
medarbetaren.

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING är ett vinstdrivande

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

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

BOLAGETS ANDEL
AV KONCERNENS
OMSÄTTNING
TOTALT

14 895 mnkr

70
mnkr

Jan Willgård, VD

2016
133
48
38,5
211,3
394
7

2015
131
25
40,7
176,3
293
7

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.

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

2013
116
0
32,3
155,5
328
4

2012
104
38
32,6
155,5
326
4

invigdes och förser 130  000 lägenheter med förnybar fjärrvärme och ger förnybar el. Vägen mot ett integrerat fjärrvärmesystem i Stor-Stockholm fortsatte. Produktionssamarbetet
med Norrenergi startade. Avtal tecknades med Norrenergi
och Söderenergi om optimering av hela systemet från Södertälje via Stockholm, Solna, Sundbyberg till Sigtuna. Gasverksamheterna såldes för att renodla verksamheten. Samarbete
inleddes med Stockholms stad, Stockholm Business Region,
Stokab och Ellevio för en storskalig etablering av energieffektiva datahallar. Biokolsprojektet med Stockholm Vatten
och Avfall och Trafikkontoret fortsatte så stockholmarnas
trädgårdsavfall kan omvandlas till bl.a. fjärrvärme.
FORTUM VÄRME utvecklar framtidens hållbara energilösningar för den

moderna staden. Bolaget levererar fjärrvärme och fjärrkyla till en stor
del av de som bor och verkar i regionen. Staden äger 50 procent och
AB Fortum Power and Heat äger 50 procent.

Intressebolag

MILJONER BESÖKARE
Varje år välkomnar Stockholmsmässan över en miljon
besökare. Till mässorna primärt, men också till många
konferenser, festivaler och företagsevent.

Jan Willgård, VD
NYCKELTAL

DET NYA BIOBRÄNSLEBASERADE KRAFTVÄRMEVERKET I VÄRTAN

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

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

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

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

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

2012
74
62
18,0
122,0
373,0
2 074
–
3

är en av de största motorerna i
Stockholms besöksnäring. Verksamheten genererar årligen
mellan tre och fyra miljarder kronor till näringens aktörer,
motsvarande 2 000 – 3 000 arbetstillfällen. Under 2016 var
de största mässorna Nordbygg, Stockholm Furniture &
Light Fair, Formex och Allt för sjön. Tre stora kongresser
hölls i Stockholmsmässans lokaler där den största var
tandläkarkongressen EOS. Exempel på andra typer av
evenemang var Tubecon, Talang, King, Fitnessfestivalen
och Googoosh live. En investering i nytt skyltprogram gjordes
under året, där digitala skyltar både inomhus och utomhus
har lyft besökarupplevelsen och gjort det betydligt lättare
att hitta i den 114 000 kvadratmeter stora anläggningen.

STOCKHOLMSMÄSSAN

MÄSSFASTIGHETER i Stockholm startade 1942 och äger anläggningen

i Älvsjö. Dotterbolaget Stockholmsmässan AB bedriver mäss- och
kongressverksamhet. Staden äger 50,4 procent och Stockholms
Handelskammare 49,6 procent.

Från och med 2014 tillämpas K3 regelverket.
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Huvudentrén till
Stockholmsmässans
anläggning i Älvsjö.
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Om- och tillbyggnad av Lindesskolan, en
av SISAB:s investeringar under 2016.

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

Bolagens verksamhet
Dotterföretagen verkar inom flera områden till nytta för kommunens invånare. Verksamheterna omfattar tre bostadsbolag;
AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder,
ett omsorgsfastighetsbolag; Micasa Fastigheter i Stockholm AB,
Skolfastigheter i Stockholm AB (nedan SISAB) och ett bolag för
utvecklingsfastigheter; S:t Erik Markutveckling AB. Vidare finns
ett fastighetsbolag som äger och förvaltar evenemangsarenor;
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (nedan SGA Fastigheter).
Fastighetsbolagens primära uppgifter är att äga, förvalta, hyra
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ut och bygga bostäder och lokaler i Stockholm. Vidare finns
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB som förmedlar lägenheter.
Inom området infrastruktur återfinns bolagen Stockholm
Vatten och Avfall AB (tidigare Stockholm Vatten Holding AB),
Stockholms Stads Parkerings AB (nedan Stockholm Parkering),
Stockholms Hamn AB samt IT-infrastrukturbolaget AB Stokab.
Även Fortum Värme ingår i denna grupp. Därtill kommer de
bolag som arbetar med kulturverksamhet samt marknadsföring av
Stockholm; Stockholms Stadsteater AB och Stockholm Business
Region AB (nedan SBR) samt intresseföretaget Mässfastigheter i
Stockholm AB. Stockholm Stadshus AB äger även två försäkringsbolag, S:t Erik Försäkrings AB med sakförsäkringar för kommunkoncernen och S:t Erik Livförsäkring AB med koncernbolagens
pensionsåtaganden.

Verksamhet och resultat i koncernen
Resultat
Koncernens resultat efter finansnetto uppgår till 1 914 (1 411)
mnkr. I resultaten ingår realisationsvinster om sammanlagt
20 (0) mnkr, realisationsförluster om totalt -15 (-53) mnkr netto
och nedskrivningar om sammanlagt -167 (-53) mnkr netto.
Realisationsvinsterna är främst hänförliga till försäljning av
Stockholm Parkerings parkeringshus, Hjulmakaren. Vad gäller
de realisationsförluster som redovisas avser dessa huvudsakligen
resultat vid avyttring av del av fastighet hos SGA Fastigheter.
Årets nedskrivningar uppgår till 167 mnkr. S:t Erik Markutveckling redovisar en nedskrivning om 103  mnkr för tomträtter

i Slakthusområdet inför kommande överlåtelse till Stockholms
stad. Svenska Bostäder en nedskrivning om 55 mnkr i fastigheten
Daedalus  5 i Gamla Stan, inför kommande behov av grundförstärkning. Familjebostäder gör i bokslutet en nedskrivning om
35 mnkr avseende fastigheten Limkakan. Återföring av tidigare
gjorda nedskrivningar, avseende ett flertal fastigheter, redovisas hos
SISAB och Micasa Fastigheter om 15 mnkr respektive 10 mnkr.
Koncernens rörelseintäkter uppgår till 14 894 mnkr och har
ökat sedan föregående år (14 189 mnkr). Flera bolag har ökat sina
intäkter, däribland Stockholm Vatten och Avfall som höjt VA-taxan
under året efter beslut i kommunfullmäktige. Även koncernens
rörelsekostnader har ökat och uppgår till 12 519  mnkr (11 983).
I rörelsekostnaderna ingår både ökade kostnader för nedskrivningar om 152 mnkr och ökade kostnader för avskrivningar om
281 mnkr. De högre avskrivningskostnaderna är en följd av
koncernens relativt höga investeringsnivå under senare år.
Koncernens finansnetto förbättrades under året och uppgår
till -688 mnkr (-851 mnkr). Detta är främst en effekt av den låga
räntenivån under år 2016.
Koncernens skattekostnad uppgår till 526 (325)  mnkr. Den
ökade skattekostnaden är en följd av Skatteverkets beslut om att
inte bevilja avdragsrätt för del av koncernens räntekostnader.
Årets resultat för koncernen uppgår till 1 347 (1 086) mnkr.

Investeringar
Investeringsvolymen uppgår till 10 073 (10 769) mnkr. Investeringsvolymen har ökat under senare år. Antalet stora projekt över
300 mnkr uppgår vid årsskiftet till närmre 60.

Bostadsbolagen svarar för nyproduktion av bostäder och genomför upprustningsinsatser i befintliga fastigheter. Bostadsbolagens
investeringar i nyproduktion och upprustningsprojekt uppgår till
sammanlagt ca 5,2 mdkr, vilket motsvarar drygt 50 procent av
bolagskoncernens sammanlagda investeringsvolym under året.
Under året har bostadsbolagen påbörjat byggande av närmre
1 100 nya bostäder.
SISAB:s investeringar uppgår till nästan 1,9 mdkr. Investeringarna avser framförallt uppförande av Hägerstenshamnens skola,
samt om- och tillbyggnad av Lindeskolan, Kungsholmens grundskola, Långbrodalsskolan och Dalhagsskolan i Husby.
Stockholm Vatten och Avfalls investeringar uppgår till knappt
1 390 mnkr. Investeringarna är hänförliga till åtgärder i såväl befintligt nät som i exploateringsområden, samt projektet Stockholms
framtida avloppsrening, SFA.

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 58 207 (57 363)
mnkr. Soliditeten uppgick till 49 (51) procent.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 336 (408)
mnkr. I resultatet ingår utdelning med 215 (220) mnkr. Finansnettot är 61 mnkr lägre än föregående år, till följd av minskade
ränteintäkter.
Årets resultat efter skatt uppgår till 214 (226) mnkr.
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Koncernstyrelsen

Personal
Medelantalet årsarbetare (avtalad tid) i koncernen uppgick under
året till 2 719 (2 651), varav 1 533 (1 519) män och 1 186 (1 132)
kvinnor. Medelantalet årsarbetare i moderbolaget uppgick till
7  (7) personer, varav 2 män och 5 kvinnor.

Händelser under året
Koncernens bolag har, på uppdrag av kommunfullmäktige och
i samråd med Stockholms Stadshus AB, arbetat med att ta fram
CSR-strategier. CSR – Corporate Social Responsibility – är ett
företags samhällsansvar och strategierna behandlar hur bolagen i
verksamheten och vid investeringar kan bidra till en positiv samhällsutveckling. Bostadsbolagen påbörjade arbetet 2015 och 2016
har resterande bolag tagit fram egna strategier.
Inom koncernen pågår ett arbete med att ta fram hållbarhetsredovisningar, i enlighet med lagändring i årsredovisningslagen.
Utgångspunkten för koncernens arbete är att de större bolagen
som omfattas av de nya lagkraven ska uppfylla dessa genom att
tillämpa redovisningsramverket GRI.
I syfte att sänka byggkostnaderna genom standardisering och
större volymer har de tre bostadsbolagen tagit fram ett koncepthus ”Stockholmshusen”. Målet är att påbörja ca 5 000 lägenheter
i Stockholmshusen fram till år 2020. I Tensta, kvarteret Ledinge,
planeras det första huset påbörjas 2017.
Snabba hus är ett samarbete mellan Svenska Bostäder och
jagvillhabostad.nu med syfte att skapa billiga och attraktiva
bostäder. Under året blev det första projektet klart i Västberga med
totalt 280 lägenheter och inflyttning skedde under sommaren.
Två ytterligare projekt är planerade, ett längs Råckstavägen och
ett på Bergslagsvägen.
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Koncernens bolag verkar för ett
systematiskt miljöarbete med långsiktig
hållbarhet i alla delar av verksamheten.

1  januari 2016. Det innebär att ägarandelen nu uppgår till
50 procent för Stockholms Stadshus AB. Fortum Värme har
under året efter beslut av ägarna avyttrat dotterbolagen Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas till Värtan Gas AB.
Avyttringen ligger i linje med Fortums Värmes beslutade strategi
att fokusera på kyl- och värmeförsörjning.
Kommunfullmäktige har beslutat att Stockholms Vatten och
Avfall inom sin underkoncern ska fusionera två dotterbolag,
Stockholm Vatten VA AB och moderbolaget Stockholm Vatten AB.
SISAB har under året fusionerats med dotterbolaget Vintervikens
fastigheter.

Stockholms Hamnar bygger framtidens
hamn på Norvikudden utanför Nynäshamn.

Under 2016 ökade behovet av bostäder till nyanlända, ensamkommande flyktingbarn och familjer med osäkert boende. Bostadsbolagen, Micasa Fastigheter och SISAB medverkar på olika sätt med
att skaffa fram både tillfälliga och mer långsiktiga bostäder.
I samarbete med SHIS Bostäder har Stockholmshem uppfört modulbostäder i Fagersjö med drygt 90 tillfälliga bostäder och planer
finns att uppföra fler moduler på mark som anvisas av staden.
Under 2016 färdigställdes ca 190 studentlägenheter, varav
merparten i Stockholmshems projekt ”Älvsjö Studenthus” med
186 lägenheter. Utfallet blev lägre än målet, främst beroende på
förseningar och överklagande i projekten. I bolagens projektportföljer finns planer på närmare 3 000 bostäder till studenter
de kommande åren.
Kompiskontrakten, där två personer kan hyra tillsammans,
har utvecklats under året till att omfatta personer i åldern 65 år
och uppåt. Totalt förmedlades drygt femtio kompiskontrakt,
varav en tredjedel gick till den äldre målgruppen.
Under 2016 har SISAB bidragit med att öka antalet elevplatser i
Stockholm med ca 5 500 till ca 125 000 platser.
Stadsteatern utökar sin verksamhet med ett Kulturhus i
Vällingby med lokal förankring och kulturupplevelser på lika
villkor för barn och unga vuxna.
SBR hade det operativa ansvaret för Eurovision Song Contest,
som framgångsrikt genomfördes i maj på arenor som ägs av
SGA fastigheter.
Högsta domstolen har under våren 2016 beslutat att inte medge
prövningstillstånd för överklagande av projektet Stockholm
Norvik Hamn i Nynäshamn. Det innebär att byggandet av den
nya hamnen i Norvik kunnat påbörjas.
Det nya konsortialavtalet för Fortum Värme trädde i kraft
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Koncernstyrelsens ledamöter är valda av kommunfullmäktige.
Koncernstyrelsens ordinarie ledamöter består av 5 kvinnor och
4 män. För suppleanterna är fördelningen 6 kvinnor och 2 män.
En styrelsesuppleantpost är vakant.
Koncernstyrelsen har under året följt den ekonomiska utvecklingen, bolagens finansiella ställning och arbete med ägardirektiven i budget och tertialrapporter. Koncernstyrelsen får
även fortlöpande rapporter och analyser avseende större projekt.
Koncernstyrelsen har tillstyrkt inriktningsbeslut avseende nyproduktion av lägenheter hos de tre bostadsbolagen. Det gäller
nyproduktion av lägenheter i kv. Bjurö i Farsta Strand, kv. Länsmannen i Enskede, kv.  Algoritmen i Hagastaden, kv. Lådkameran/
Örby 4:1 i Bandhagen, projektet Sävlången och Idlången i Årsta,
kv. Persikan på Södermalm, nyproduktion av lägenheter och
förskola i kv. Kristinebergs slott 10 på Kungsholmen, samt
nyproduktion av lägenheter och kontor för Stockholmshem i
Skärholmen. Inriktningsbeslut har tagits för nyproduktion av
parkeringsgarage i bergrum i Hjorthagsberget.
Koncernstyrelsen har också tillstyrkt flera stora genomförandebeslut avseende nyproduktion i Lugnet etapp 3 i Hammarby
Sjöstad, kv. Ledinge i Tensta, kv.  Säterhöjden i Rågsved, kv. Algoritmen i Hagastaden samt kv. Sandaletten i Älvsjö.
Koncernstyrelsen har tillstyrkt Familjebostäders genomförande
av ombyggnation av kv. Kvarnberget  2 i Rinkeby till kontor och
garage, Svenska Bostäders reviderade genomförandebeslut för
projekt avseende nyproduktion i kv. Plankan 24 på Södermalm
samt Stockholm Vatten och Avfalls projekt Stockholms Framtida
avloppsrening (SFA).
Koncernstyrelsen har även tillstyrkt nya bolagsnamn och ny
bolagsstruktur för Stockholm Vattenkoncernen samt att Stockholm Vatten och Avfall säljer fastigheten Sabbatsberg Torsgatan
och får ett genomförandebeslut för utveckling av sorteringsanläggning i Högdalen.

Koncernstyrelsen har tillstyrkt att SISAB genomför förhyrning
och ombyggnad av Murmästaren 3 på Kungsholmen till gymnasieskola samt tagit genomförandebeslut för nyproduktion av skola
i Midsommarkransen och om-, till- och nybyggnad av grund- och
förskola i kv. Resedan Vasa real. Koncernstyrelsen har tillstyrkt
att SISAB förvärvar fastigheten Blommensberg  4 i Gröndal i
bolagsform för skoländamål.
Koncernstyrelsen har även tillstyrkt att S:t Erik Markutveckling
säljer 11 tomträtter i Slakthusområdet till exploateringsnämnden i
Stockholms stad.
Koncernstyrelsen har godkänt anmälan av SGA Fastigheters
utredningsbeslut och projektdirektiv angående utveckling av
Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe.

Miljöredovisning
Koncernens bolag verkar för ett systematiskt miljöarbete med
långsiktig hållbarhet i alla delar av verksamheten. Detta omfattar
både energieffektiviseringar, utbyggnad av system för insamling
av källsorterat avfall men också andra åtgärder inom avfallshantering, byggnation och transporter. Bolagen har även bedrivit ett
aktivt arbete med att minska miljöpåverkan och klimatpåverkande
utsläpp i syfte att uppnå stadens mål om att vara fossilbränslefritt
till 2040.
Våren 2016 antogs stadens nya miljöprogram för perioden
2016–2019. Programmet omfattar såväl energianvändning, transporter, mark- och vattenanvändning och resurseffektivt kretslopp.
Även giftfritt Stockholm och sund inomhusmiljö är delmål som
staden ska uppfylla.
Flera av bostadsbolagen och Stockholms Hamn har valt att
certifiera sitt miljöarbete. Stockholms Hamn bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndsplikten avser den
del av koncernens verksamhet som utgörs av hamnar, lastningseller lossningskajer som medger fartygstrafik.
Stockholm Vatten och Avfalls verksamhet är beroende av den
tillståndspliktiga verksamhet som bedrivs i anläggningar och de
tillstånd som begränsar uttag och reglering av råvatten. Bolagets
miljöpåverkan innebär vattenpåverkan i Stockholmsområdet,
Mälaren och skärgården.
Stockholm Vatten och Avfall bedriver koncernens största projekt,
Stockholms framtida avloppsrening (SFA). Projektet omfattar
en ny avloppstunnel från Bromma, utbyggnad av anläggningen
i Sickla samt om- och utbyggnad av reningsverket i Henriksdal
för att uppgradera reningsprocesser och slamhantering. Projektet
bedöms bli färdigt 2024. Ett förslag till reviderat genomförandebeslut kommer i början av 2017 föreläggas kommunfullmäktige.
Den totala investeringen beräknas uppgå till drygt 9 mdkr.
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Stockholm Vatten och Avfall bedriver
koncernens största projekt, Stockholms
framtida avloppsrening (SFA). I samband
med detta byggs en ny avloppstunnel
30–90 meter under marken från Bromma
till Sicklaanläggningen för att därefter tas
vidare till Henriksdals reningsverk.

Framtida utveckling
Investeringarna i bolagskoncernen har under de senaste åren varit
höga och kommer sannolikt vara omfattande även under kommande år för att möta stadens behov av bostäder, infrastruktur
och skolor mm.
En prioriterad fråga är nyproduktion av bostäder. Stadens
långsiktiga mål för bostadsbyggandet uppgår till 140 000 lägenheter till år 2030 kompletterat med ett kortsiktigt mål om 40 000
bostäder till år 2020.
Under året har kommunfullmäkitge tagit beslut om ett antal
bostadproduktionssprojekt som ökar nyproduktionen av lägenheter hos stadens bostadsbolag. Bostadsbolagen arbetar intensivt
för att få fram ytterligare bostadsprojekt. Från år 2016 har bostadsbolagen ett krav om att successivt fördubbla antalet påbörjade
bostäder till minst 3 000 per år till år 2019.
Stadsutvecklingen av Slakthusområdet fortsätter. Ett led i
detta arbete är att utveckla de byggrätter som ska delfinansiera
Tele2 Arena.

Finansiella risker
Stockholms stads finansavdelning har ansvaret för den finansiella
verksamheten inom kommunkoncernen. Kommunkoncernens
lånebehov tillgodoses genom en sammanhållen central upplåning.
All extern lånefinansiering och placering hanteras centralt.
Stadens finansfunktion har till uppgift att stödja kärnverksamheten
och tillvarata skalfördelarna i den finansiella hanteringen. Detta
uppnås genom ett gemensamt koncernkontosystem som innebär att
alla flöden nettas i kommunkoncernen innan staden behöver låna
externt. Bolagen har en limit i stadens koncernkontosystem i stället
för lån. Kommunkoncernens finanspolicy anger mål och riktlinjer
för finansverksamheten inom kommunkoncernen. Det innebär att
finansavdelningen har ansvaret för bolagens ränterisk enligt fastställd policy och bolagen i sin tur ansvarar för sina investeringsbeslut och kapitalstruktur. Policyn identifierar även de finansiella
risker kommunkoncernen är exponerad för och hur de ska hanteras.
Riskerna följs upp löpande av en riskkontrollfunktion.
Kommunkoncernen lånar i huvudsak genom olika marknadsprogram direkt på den finansiella marknaden.
Kommunkoncernen Stockholms stad har en stark finansiell
ställning och en mycket hög kreditvärdighet. Kreditbedömningen
utförs av Standard & Poor’s och Stockholms stad har högsta
möjliga betyg för både den korta och långa upplåningen, A-1+
respektive AAA. Ratingen uppdateras halvårsvis och bekräftades
den 18 november 2016.
Bolagskoncernens samlade låneskuldportfölj uppgick vid årsskiftet till 62 285 mnkr brutto, en ökning på 5 239 mnkr i jämförelse
med föregående år. Ökningen är en effekt av bolagens höga investeringsnivå. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga räntebindnings-

tiden för kommunkoncernens externa skuldportfölj till 2,4 (2,8) år.
Kommunkoncernens och bolagskoncernens målduration uppgår
till 3,0 år med ett tillåtet avvikelseintervall på +/- 1,5 år.

Begränsningar avdrag för
koncerninterna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om begränsningar för
avdrag för koncerninterna räntor. Skatteverket har efter beslutet
kommit ut med skriftliga ställningstaganden där verket tydliggör
sina bedömningar av hur begränsningarna ska tolkas. Stockholms
stad och bolagskoncernen har sedan beslutet år 2012 sökt besked
hur stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets tolkning.
I boksluten för 2014 och 2015 har räntekostnaderna bedömts
vara fullt avdragsgilla för berörda bolag i Stockholms Stadshus
AB-koncernen. Berörda bolag har yrkat att räntekostnaderna är
avdragsgilla i de inkomstdeklarationer som avser inkomståren
2014 och 2015.
Skatteverket har i december 2016 fattat ett slutligt omprövningsbeslut för inkomståret 2014. Beslutet innebär att en begränsad del
av räntorna avses vara avdragsgilla.
Sammantaget innebär Skatteverkets beslut en utökad skattekostnad för koncernen om 149 mnkr för inkomstår 2014. Denna
skattekostnad belastar resultatet för år 2016. För inkomståren
2015 och 2016 finns ännu inga beslut från Skatteverket. Berörda
bolag har dock reserverat kostnader för år 2015 och 2016 i bokslutet genom en bedömning av hur Skatteverkets principer skulle
påverka inkomståren 2015 och 2016. För koncernens del innebär
detta en sammanlagd merkostnad för skatter avseende år 2015–
2016 om 174 mnkr i 2016 års bokslut.
För att få en rättslig bedömning av Skatteverkets beslut för
inkomståret 2014 har berörda bolag i början av 2017 överklagat
beslutet.

Riskhantering
Stockholms stad bedriver ett systematiskt arbete för att få en
helhetsbild och samordning av stadens verksamheter utifrån ett
risk- och sårbarhetsperspektiv. Samtliga bolag gör årligen egna
risk- och sårbarhetsanalyser utifrån sin egen verksamhet. Dessa
analyser sammanställs och därefter görs en övergripande analys
för staden som helhet.
Stadens lekmannarevisorer granskar bolagen löpande för att
se att dessa genomför verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.
Dessutom genomförs ett antal fördjupade granskningar där t.ex.
policydokument eller särskilda projekt väljs ut, i vissa fall i samråd
med moderbolaget.

Koncernledningen genomför kontinuerligt granskningar av olika
risker i bolagen. Under året har koncernledningen deltagit i EY:s
granskning av implementering av Agresso M4 på stadsledningskontoret och bostadsbolagen, samt uppföljning av bolagsspecifika iakttagelser från 2015 inom IT-säkerhet. Löpande följer
koncernledningen projekt över 300 mnkr, genom att ta in second
opinion för att belysa risker. Koncernledningen följer även, tillsammans med Prime/TNS Sifo, bolagens mediebild för att se hur
bolagens verksamhet rapporteras i Stockholmsmedier.
Koncernledningen har under året tillsammans med extern expertis påbörjat arbetet med hållbarhetsrapportering. Nya lagkrav
har trätt i kraft som innebär att större bolag, från och med årsredovisningen 2017, ska rapportera icke-finansiell information med
upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga
rättigheter och antikorruption. Flera av koncernens bolag har
påbörjat och kommer under året utveckla sin redovisning enligt
GRI:s redovisningsramverk. Koncernledningens tidigare granskning av förtroenderisker (inköp, uthyrning, representation, etc.)
inom bolagen kommer framöver att genomföras i förnyad form
för att följa hållbarhetsredovisningen.

Vinstdisposition
Föregående år beslutade årsstämman om utdelning om 1 000 mnkr
till Stockholms stad. Utdelningen var preliminär och slutligt beslut om
utdelning tog kommunfullmäktige i samband med tertialrapport 2.
Detta innebär att staden kan avstå eller begränsa utdelningen om
den ekonomiska situationen så medger. Under 2016 tog kommunfullmäktige beslut om att utdelningen skulle begränsas till 500 mnkr.
Kommunfullmäktige har under i samband med beslut om bokslut 2011, 2012 och 2013 beslutat om efterutdelning från bostadsbolagen enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag § 4 och § 5:1.
Styrelsen föreslår årsstämman besluta om vinstutdelning med
1 200 mnkr.

Förslag till vinstdisposition
KONCERNEN
Koncernens egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 58 207 mnkr.
MODERBOLAGET
Till årsstämmans förfogande står
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat
Tillsammans

23 821 046 102 kr

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

16 107 339 820 kr
7 499 999 000 kr
213 707 282 kr

1 200 000 000 kr
22 621 046 102 kr
23 821 046 102 kr
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Koncernen i sammandrag
Finansiella nyckeltal (mnkr om ej annat anges)

2016

2015

2014

2013*

2013

2012**

14 895

14 189

13 550

12 953

12 953

12 499

Resultat efter finansiella poster

1 914

1 411

1 105

2 008

1 341

3 006

Årets resultat

1 347

1 086

733

1 587

1 050

2 503

Avkastning på totalt kapital %

2,6

2,5

2,6

3,6

2,9

5,1

Avkastning på eget kapital %

3,3

1,9

1,4

3,3

2,1

5,2

Vinstmarginal %

12,8

9,9

8,2

15,5

10,4

24,0

Antal anställda

2 719

2 651

2 528

2 392

2 392

2 307

10 073

10 769

10 552

8 730

8 112

9 419

115 340

108 710

100 764

85 755

85 056

80 056

47

46

40

33

28

25

58 160

57 317

56 724

48 456

47 919

48 769

117 605

111 037

102 725

87 894

87 195

81 756

49,1

51,4

55,4

55,2

55

59,7

Rörelseintäkter

Bruttoinvesteringar
Anläggningstillgångar
Minoritetsintresse
Eget kapital
Balansomslutning
Soliditet %
* Siffrorna för år 2013 har reviderats i årsbokslut 2014 med anledning av K3-regelverket.
** Jämförelsetalen för år 2011–2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3).

Definition av nyckeltal
Avkastning på totalt kapital

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

Avkastning på eget kapital

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

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster dividerat med rörelseintäkterna.
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Kommentarer till Koncernen i sammandrag
Koncernen Stockholms Stadshus AB:s omsättning uppgår till
14 895 mnkr år 2016, vilket är 706 mnkr högre än 2015. Ett flertal bolag ökar sin omsättning där bl.a. Stockholm Vatten och
Avfall redovisar högre intäkter till följd av höjd VA-taxa. Samtliga fastighets- och infrastrukturbolag redovisar omsättnings
ökningar. Omsättningsökningarna hos bolagen beror på nyproduktion, förvärv av fastigheter, ökad efterfrågan på bolagens
tjänster och högre orderingång.
Koncernens resultat efter finansnetto för koncernen uppgår till
1 914 mnkr vilket är ett mycket starkt resultat. I resultatet ingår
endast marginella effekter av försäljningar då koncernens
bostadsbolag inte genomfört några försäljningar av fastigheter
under året. I resultatet ingår resultatandelar från intresseföre
tagen 499 mnkr, vilket är högre än år 2015 (341 mnkr).
Årets resultat uppgår till 1 347 mnkr. Årets skattekostnad
uppgår till 567 mnkr. Av detta är 323 mnkr hänförligt till skatteeffekter på grund av ej avdragsgilla räntekostnader.
Balansomslutningen uppgår till 117,6 mdkr, vilket är en ökning
med 6,6 mdkr. Detta beror på bolagens omfattande investeringar
i anläggningstillgångar. Bolagens investeringar i nyproduktion,

upprustningsprojekt, nya skolor och infrastruktur har medfört
att balansomslutningen har ökat med mer än 35 mdkr under den
senaste femårsperioden.
Till följd av årets goda resultat ökar det egna kapitalet i koncernen med närmre 900 mnkr och uppgår till 58 207 mnkr.
Soliditeten har sjunkit något och uppgår till 49,1 procent,
vilket är en fortsatt hög nivå. Soliditeten påverkas av bolagens
investeringsvolym, som också medför att upplåningen ökar.
Investeringarna är en följd av bostadsbolagens nyproduktion och
upprustningsinsatser är en bidragande orsak till de investeringar
som gjorts under året inom Stockholm Hamnars och Stockholm
Vatten och Avfalls infrastrukturprojekt. Bolagens goda resultat
under senare år skapar förutsättningar för fortsatta satsningar
på investeringar i nyproduktion av lägenheter och infrastruktur.
Antalet anställda har ökat i koncernen, där framförallt Stockholm Vatten och Avfall redovisar större ökningar. Ökningen beror
bl.a. på den höga exploateringstakten i staden och stora avfallsinsamlings och -infrastrukturprojekt. Stockholms Stadsteater har
under året minskat antalet anställda något.

Antal anställda

Medelantalet årsarbetare enligt avtalad tid. Årsarbetare innebär
att tillsvidareanställdas och visstidsanställdas sysselsättningsgrad
summeras. Avtalad tid inbegriper till exempel sjukskrivna och
föräldralediga och visar på de årsarbetare bolagen har arbets
givaransvar för.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen, enligt koncernbalansräkningen. I eget kapital ingår kapitalandelen av obeskattade reserver.
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Bokslutsdispositioner
koncernen år 2016
tkr

Lämnade
koncernbidrag

Erhållna
koncernbidrag

Lämnade
aktieägartillskott

Erhållna
aktieägartillskott

Utdelning
Stadshus AB
koncernen

Utdelning
Stockholms
stad2

-1 200 000

1 200 000

Moderbolaget
Stockholm Stadshus AB

122 000

Dotterbolagen
8 522

AB Svenska Bostäder1
AB Familjebostäder1

737

AB Stockholmshem1

844

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

139 000

Stockholm Vatten och Avfall AB
Stockholms Hamn AB

2 868
21 000

AB Stokab

210 000

Stockholm Stads Parkerings AB

138 000

Stockholms Stadsteater AB

352 000

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

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

2

Utdelningen avser förslag till vinstdisposition i årets bokslut.
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491 000

491 000

0

0

-1 187 029

1 200 000

Kommentarer till Bokslutsdispositioner
Bolagskoncernens samlade resultat efter finansnetto är i likhet med
föregående år positivt. Överlag visar koncernföretagen överskott
i boksluten men några har negativa resultat som Stockholms
Stadsteater och SGA Fastigheter. För att täcka dessa förluster
erhåller Stockholms Stadsteater och SGA Fastigheter koncern
bidrag från andra bolag i koncernen. Koncernbidragen uppgår
till sammanlagt 491 mnkr.
Utdelning från bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familje
bostäder och Stockholmshem uppgår till ca 10 mnkr, enligt § 3
i lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag, medan utdelning
från Stockholm Vatten och Avfall uppgår till knappt 3 mnkr.
Utdelningen avser avkastning på bolagets grundkapital. Den
budgeterade utdelningen till staden uppgår till 1 200 mnkr i
budget 2017. Stadens utdelning är preliminär och slutligt beslut
om utdelning tar kommunfullmäktige i samband med beslut om
tertialrapport 2. Det innebär att staden kan avstå eller begränsa
utdelningen om den ekonomiska situationen så medger.
År 2015 och 2016 har kommunfullmäktige beslutat om att
begränsa utdelningen till 500 mnkr istället för den budgeterade
utdelningen på 1 000 mnkr.
Koncernbidragen redovisas i bokslut år 2016, beslutad utdelning i bokslut 2016 redovisas däremot året efter.
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Resultaträkningar
Koncernen
mnkr

Not

Rörelsens intäkter

3, 4

Nettoomsättning

2016

Moderbolaget
2015

2016

Koncernen
2015

13 910,9

13 399,9

137,7

128,5

Övriga rörelseintäkter

846,2

660,5

30,9

45,3

14 894,8

14 188,9

30,9

45,3

Summa rörelsens intäkter

mnkr

Rörelsens kostnader
-288,4

-346,4

4, 5

-7 238,8

-6 933,9

-44,5

-59,4

Personalkostnader

6

-2 044,9

-1 935,9

-13,4

-10,2

Avskrivningar

7

-3 284,2

-3 003,3

-0,1

-0,2

Nedskrivningar

8

-167,9

-52,7

Resultat från andelar i intresseföretag

9

499,4

341,8

5,8

-52,6

-12 519,0

-11 983,0

-58,0

-69,8

2 375,8

2 205,9

-27,1

-24,5

Resultat vid försäljning anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Immateriella anläggningstillgångar

10

11,9

19,8

9

203,0

203,0

Byggnader och mark

84,1

78,0

16

84 008,6

78 605,1

17, 18

6 133,2

5 907,2

Inventarier

19

1 009,3

673,4

Pågående nyanläggningar

20

13 412,5

12 891,9

104 563,6

98 077,6

Summa materiella anläggningstillgångar

16-12-31

15-12-31

0,3

0,4

0,3

0,4

6 572,9

6 572,9

7 528,8

7 528,8

Finansiella anläggningstillgångar

22

8 234,3

7 803,8

23

2 424,1

2 258,6

Uppskjuten skattefordran

14

Andra långfristiga fordringar

10 692,6

10 554,6

14 101,7

14 101,7

108 710,2

14 102,0

14 102,1

Råvaror och förnödenheter

32,6

31,2

32,6

31,2

0,0

0,0

Kundfordringar

611,5

587,3

Fordringar hos Stockholms stad

921,1

344,7

13 278,8

13 623,8

378,8

336,6

56,1
222,9

148,2

209,9

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-802,7

-1 073,5

0,0

-0,2

1 913,8

1 411,4

336,0

408,0

Summa varulager m.m.

-122,0

-180,5

Kortfristiga fordringar

-0,3

-1,8

14

-243,6

Skatt hänförlig till ränteavdragsbegränsning

14

-322,9

-325,3

213,7

225,7

16,7

115 340,3

Summa anläggningstillgångar

114,9

Skatt på årets resultat

245,5
34,2

Summa finansiella anläggningstillgångar

225,8

13

230,0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

11

Bokslutsdispositioner

21

Andelar i intresseföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.

Fordringar hos dotterföretag

Årets resultat

1 347,3

1 086,1

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

1 346,1

1 080,5

Skattefordringar

1,2

5,6

Övriga fordringar

Hänförligt till minoritetens ägare

15

Fordringar hos Stockholms stad

Resultat från andelar i koncernföretag

Resultat efter finansiella poster

15-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper

16-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Råvaror och förnödenheter

Moderbolaget

Not

TILLGÅNGAR

Aktiverat arbete för egen räkning

Övriga externa kostnader

69

Fordringar hos intresseföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa fordringar

0,5
14
24

1,0
187,6

8,9

9,2

261,8

792,7

1,2

1,4

435,4

363,9

0,6

0,3

2 230,3

2 277,2

13 668,3

13 971,3

1,3

18,0

Likvida medel
Kassa och bank
Summa likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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1,3

18,0

0,0

0,0

2 264,2

2 326,4

13 668,3

13 971,3

117 604,5

111 036,6

27 770,3

28 073,4
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Balansräkningar

Rapport över förändring i eget kapital

Koncernen
mnkr

71

Not

16-12-31

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat
eget kapital
inkl årets
resultat

2 850,0

7 500,0

46 373,6

56 723,6

-500,0

-500,0

12,9

12,9

1 080,5

1 080,5

5,6

1 086,1

46 967,0

57 317,0

46,0

57 363,0

-500,0

-500,0

-3,1

-3,1

1 346,1

1 346,1

1,2

1 347,3

47 810,0

58 160,0

47,2

58 207,2

Överkursfond

Övrigt
fritt eget
kapital

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

7 500,0

15 902,7

978,9

27 801,6

978,9

-978,9

Moderbolaget
15-12-31

16-12-31

15-12-31

mnkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNEN

Moderbolagets egna kapital

Utgående balans 2014-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 2 850 001 aktier

–

–

2 850,0

2 850,0

Bundna reserver

–

–

570,0

570,0

Summa bundet eget kapital

–

–

3 420,0

3 420,0

Balanserad vinst

–

–

16 107,3

16 381,6

Överkursfond

–

–

7 500,0

7 500,0

Årets resultat

–

–

213,7

225,7

Summa fritt eget kapital

–

–

23 821,0

24 107,3

Summa eget kapital

–

–

27 241,0

27 527,3

Aktiekapital

2 850,0

2 850,0

–

–

Övrigt tillskjutet kapital

7 500,0

7 500,0

–

–

Annat eget kapital inkl. årets resultat

47 810,0

46 967,0

–

–

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare

58 160,0

57 317,0

–

–

47,2

46,0

–

–

58 207,2

57 363,0

–

–

Fritt eget kapital

Utdelning
Övrig förändring
Årets resultat
Utgående balans 2015-12-31

2 850,0

7 500,0

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

2 850,0

7 500,0

Summa

Minoritetsintresse

Totalt eget
kapital

40,4

56 764,0
-500,0
12,9

-500,0
-3,1

Koncernens egna kapital

Minoritetsintresse
Summa eget kapital
Avsättningar

25

Avsatt till pensioner
Avsatt till pensioner, S:t Erik Livförsäkring
Uppskjuten skatteskuld

mnkr

14

Övriga avsättningar
Summa avsättningar

47,6

42,8

1 826,9

1 726,8

1 410,1

1 896,0

123,6

188,1

3 408,2

3 853,7

7,3

6,6

Summa långfristiga skulder

26

Leverantörskulder

7,3

6,6

Utdelning

18,9

40,1

18,9

10,2

8,3

2 131,9

1 905,1

49 780,3

44 117,2

200,4

141,4

448,8

435,2

0,3

0,3

3 377,4

3 193,8

5,0

6,9

0,0

0,0

-500,0

Årets resultat
Utgående balans 2015-12-31

40,1

Skulder till koncernföretag
Skulder till Stockholms stad
14

Övriga kortfristiga skulder
27

0,3

3,0

504,7

513,2

11,7

15,4

2 850,0

570,0

7 500,0

Resultatdisposition
Utdelning
Utgående balans 2016-12-31

225,7

225,7

16 381,6

225,7

27 527,3

225,7

-225,7

-500,0
2 850,0

570,0

7 500,0

0,0
-500,0

16 107,3

0,0
-500,0

213,7

213,7

213,7

27 241,0

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

0,7

Summa kortfristiga skulder

55 949,0

49 801,0

522,0

539,5

Summa avsättningar och skulder

59 397,3

53 673,6

529,3

546,1

Summa eget kapital och skulder

117 604,5

111 036,6

27 770,3

28 073,4
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570,0

Årets resultat

Förskott från kunder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 850,0

Resultatdisposition

Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder

MODERBOLAGET
Utgående balans 2014-12-31

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Aktiekapital Bundna reserver
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Kassaflödesanalys

Noter

Koncernen
mnkr

Not
1

Moderbolaget

Not

2016

2015

2016

2015

Resultat efter finansnetto

28

1 913,8

1 411,4

336,0

408,0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

29

2 639,1

2 583,1

1,0

0,2

-5,8

49,4

-560,7

-129,8

-0,9

97,9

3 986,4

3 914,1

336,1

506,1

-1,4

-1,8

-136,3

-526,2

-42,3

5,1

580,2

437,6

41,7

-8,5

4 428,9

3 823,7

335,5

502,7

-23,7

-21,3

0,0

0,0

Den löpande verksamheten

Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av fastigheter
Investering i pågående nyanläggningar
Förvärv av övriga materiella tillgångar
Erhållen likvid vid försäljning av anläggningstillgångar
Erhållen utdelning från intresseföretag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

30

-2,0

-33,3

-294,8

-948,0

-8 668,0

-9 502,5

-918,0

-261,0

51,4

16,4

203,0

203,0

-9 652,1

-10 546,7

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0,9
-13,3

-13,3

-500,0

-500,0

212,0

45,6

Koncernbidrag
Utbetald utdelning
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-180,5

-259,6

-500,0

-500,0

-0,6
-301,9

-466,8

-680,5

-759,6

-5 525,1

-7 189,8

-345,0

-256,9

Likvida medel vid årets början

-43 221,2

-36 031,4

13 623,8

13 880,7

Likvida medel vid årets slut

-48 746,3

-43 221,2

13 278,8

13 278,8

48 747,6

43 239,2

Årets kassaflöde

I kassaflödesanalysen ingår likvida medel på stadens koncernkonto.
Saldot på koncerkontot ingår i kortfristiga fordringar/skulder hos
Stockholms stad med:
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Stockholms Stadshus AB upprättar års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fordringar, skulder och avsättningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppskattningar och bedömningar

Not
3 Rörelseintäkter

Not
4 Operationella leasingavtal
Koncernen

Stockholms Stadshus AB gör uppskattningar och bedömningar om
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande år
behandlas i huvuddrag nedan.
Styrelser och VD har ett ansvar att fortlöpande följa upp
samtliga stora projekt och investeringar. Både bolagskoncernen
och stadens förvaltningar ska följa den av kommunfullmäktige
beslutade investeringstrategin. Värdering av nyproduktionsprojekt av fastigheter sker fortlöpande i fastighetsbolagen och görs
utifrån en marknadsbedömning för aktuell verksamhet. Det innebär att stora förändringar på fastighetsmarknaden kan ha stor
påverkan på till exempel nyproduktionsprojekt.
Det nya regelverket K3 som tillämpas från och med år 2014
innebär en ökad differentiering i koncernen på avskrivningstider
beroende på att komponenter kommer att tillämpas.
En stor del av koncernens av dotterföretag har materiella anläggningstillgångar i form av fastigheter och infrastruktur. Fastig
heter är en materiell anläggningstillgång, som består av många
olika betydande komponenter. Stockholms Stadshus AB och
berörda dotterföretag har gemensamt definierat principiella ställningstaganden och vilka komponenter och avskrivningstider som
ska tillämpas från och med år 2014.
De olika komponenterna används i olika utsträckning hos de
olika bolagen beroende på vilken typ av verksamhet, byggnad,
nybyggnads-/ombyggnadsår, och hyresgäst som är aktuella i
respektive bolags fastighetsbestånd. Bostadsbolagen har flest komponenter medan infrastrukturbolagen har färre komponenter.

mnkr

2016

2015

Hyror och arrendeintäkter

9 951,4

9 628,2

Fakturerad försäljning

3 868,6

3 686,3

90,9

85,4

Taxor
Statligt stöd

54,5

53,6

Aktiverat arbete för egen räkning

137,7

128,5

Övriga rörelseintäkter

791,7

606,9

Summa rörelseintäkter
varav försäljning till Stockholms stad
varav försäljning till koncernföretag

Moderbolaget
2016

2015

STOCKHOLMS STADSHUS AB
SOM LEASEGIVARE
mnkr

30,9

45,3

14 894,8

14 188,9

30,9

45,3

3 235,1

3 063,7

0,1

0,6

28,4

42,5

Not
5 Övriga externa kostnader

Koncernen
2016

2015

Förfaller till betalning inom ett år

6 170,9

6 080,2

Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år

4 582,8

3 847,8

Förfaller till betalning senare än
fem år

7 522,3

8 196,4

18 276,0

18 124,4

3 665,8

3 359,1

Moderbolaget
2016

2015

0,0

0,0

Framtida minimileaseavgifter som
kommer att erhållas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

Summa
Under perioden erhållna variabla
leasingavgifter

Koncernföretagens inköp från Stockholms stad uppgår till 736,5
(769,5) mnkr. Koncernföretagens försäljning till Stockholms stad
uppgår till 3 235,1 (3 063,7) mnkr, där ökningen till stor del är
hänförlig till intäkter i samband med Eurovision Song Contest.
Moderbolagets inköp från övriga koncernföretag uppgår till
6,3 (7,9) mnkr och inköpen från Stockholms stad uppgår till
33,3 (43,8) mnkr.

ERSÄTTNING TILL REVISORER
mnkr

Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

5,1

4,1

0,3

0,2

0,3

0,4

Ersättning till revisorer ingår med
följande värden:
Ernst & Young

Fakturerad försäljning ökar i jämförelse med föregående år, med
ökade försäljningsintäkter hos Stockholm Vatten och Avfall,
Stokab, Stockholm Hamnar och Stockholm Stads Parkering.
Stockholm Vatten och Avfall står för den största ökningen,
främst beroende på höjning av VA-taxan från 1 januari 2016.
Stockholms Stadsteater erhåller statligt stöd för sin verk
samhet.
Av övriga rörelseintäkter är 100 (117) mnkr hänförliga till
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Dessa intäkter består
främst av ersättning från Stockholms stad för verksamhets
anpassningar av lokaler mm.
Stockholm Business Regions övriga rörelseintäkter uppgår
till 227 (135) mnkr varav 204 (112) mnkr är ersättning från
staden i samband med Eurovision Song Contest. Resterande
intäkter avser externa samarbetspartners.
Stockholm Vattens övriga rörelseintäkter uppgår till 172
(181) mnkr. De största posterna avser intäkter för särskilda
arbeten, försäljning av värme i vatten till Hammarbyverket
samt ersättning vid omhändertagande av industriavlopp.
Bostadsbolagens övriga intäkter uppgår till sammanlagt
140 (158) mnkr. En stor del av dessa intäkter är hänförliga
till försäljning och vidarefakturering av sophämtning, värme,
vatten.

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

STOCKHOLMS STADSHUS AB
SOM LEASETAGARE
mnkr

Koncernen
2016

2015

Förfaller till betalning inom ett år

180,8

927,7

Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

1,2

1,8

Skatterådgivning

1,3

1,0

Övriga tjänster

2,5

2,7

0,4

10,1

9,6

1,0

Total ersättning till revisorer

0,6

Moderbolaget
2016

2015

0,0

0,0

Framtida minimileaseavgifter
som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

534,6

804,0

Förfaller till betalning senare än
fem år

1 202,8

123,1

Summa

1 918,2

1 854,8

261,4

1 508,2

Under perioden erlagda leasing
avgifter

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen
i allt väsentligt av hyrda fastigheter/lokaler samt av leasing av
bilar. Avtalstiden för hyrda fastigheter/lokaler varierar men ligger
främst mellan 1–10 år medan avtalstiden för fordonsleasing
normalt löper på tre år. Indexklausuler såsom reglering avseende
KPI förekommer. Föregående års siffror är justerade med anledning av redovisningseffekter (K3) där uppgifter om leasing nu
redovisas i hela koncernen.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016
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Not
6 Personal

Ersättningar och övriga förmåner under året.
Koncernen

mnkr
Medelantal anställda (avtalad tid)
Varav män, %

2016

2015

Moderbolaget
2016

2015

2 719,0

2 651,0

7,0

7,0

56,0

57,0

23,6

43,0

Ingela Lindh, VD moderbolaget avlönas av Stockholms stad
Jonas Schneider, vice VD moderbolaget
Grundlön år 1 601 (1 576)
Pensionsavsättning 243 (239)
KAP-KL pensionsålder från 60 år

Not
7
mnkr

2016

2015

-18,2

-19,3

Koncernens personal

-19,3

Materiella anläggningstillgångar

Ersättningar till ledande befattningshavare
inom koncernen

I jämförelse med föregående år ökar antalet anställda (medelantalet årsarbetare avtalad tid) i koncernen och uppgår till
2 719 (2 651). Antalet månadsavlönade vid årets slut uppgick
till 2 792 (2 715), varav 1 555 män och 1 237 kvinnor.
Av den totala årsarbetstiden (inkl. övertid) inom koncernen
Stockholms Stadshus AB var 79 procent arbetad tid d.v.s närvaro
på arbetet. Semester svarade för 9,5 procent, sjukdom uppgick till
4,4 procent, föräldraledighet svarade för 3 procent och övrig frånvaro svarade för 3,9 procent.
Den totala sjukfrånvaron (i relation till avtalad tid) uppgår till 4,5 procent av ordinarie arbetstid men har ökat något i
jämförelse med föregående år (4 procent). Andelen sjukfrånvaro
längre än 14 dagar har ökat sedan föregående år och utgör
58 (54) procent av den totala sjukfrånvaron. Den korta sjukfrånvaron (1 till 14 dagar) utgör 42 (46) procent av den totala
sjukfrånvaron.
På sida 45 redovisas bl.a. åldersstruktur för personalen inom
koncernen.

Koncernen

Pensionsplaner i koncernen

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

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

35,8

36,8

1,8

1,8

Sociala kostnader

16,1

16,3

0,6

0,6

Pensionskostnader

16,7

15,1

0,2

0,2

Övriga anställda
1 278,9

1 227,7

4,7

4,9

Sociala kostnader

451,7

429,7

1,5

1,6

Pensionskostnader

152,6

141,9

3,2

1,1
6,7

1 314,7

1 264,5

6,5

Sociala kostnader

Totalt löner och andra ersättningar

467,8

446,0

2,1

2,2

Pensionskostnader

169,3

157,0

3,4

1,3

Moderbolaget
Styrelsens ledamöter är valda av kommunfullmäktige. Av styrelsens
ordinarie ledamöter är 5 kvinnor och 4 män. För suppleanterna
är fördelningen 3 kvinnor och 6 män. Ordförande har arvoderats
med 72 (70) tkr och vice ordförande med 57 (56) tkr.
Verkställande direktören i moderbolaget är samtidigt stads
direktör i Stockholms stad och avlönas helt av staden. Vice VD är
anställd på samma villkor som förvaltningschefer i staden. Dessa
villkor innebär tillsvidareanställning med rätt till KAP-KL efter
tolv års tjänstgöring, dock tidigast från 60 års ålder. Rätt till två
årslöners avgångsvederlag föreligger vid uppsägning från bolagets
sida. Övriga anställda i moderbolaget är ledande befattningshavare.
För dessa utgår ingen tilläggslön. De har rätt till pension enligt
PA-KFS eller PFA./KAP-KL/AKAP-KL.

PA-KL

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

2015

0,0

0,0

Byggnader och mark

2–20 %

-2 901,1

-2 624,1

Tekniska anläggningar

2–33 %

-228,2

-275,8

Inventarier

2–33 %

-136,7

-84,1

-0,2

-0,2

Summa

-3 266,0

-2,984,0

-0,2

-0,2

Summa avskrivningar

-3 284,2

-3 003,3

-0,2

-0,2

Not
8

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

2016

2015

483,7

339,5

Mässfastigheter i Stockholm AB

15,5

1,9

Sydvästra Stockholmsregionen
VA-verks AB, SYVAB

0,2

0,5

499,4

341,8

AB Fortum Värme Holding samägt
med Stockholms stad

Summa

2016

2015

203,0

203,0

203,0

203,0

Not
10 Utdelning från dotterföretag

Nedskrivningar och återföringar av tidigare
års nedskrivningar avseende materiella
anläggningstillgångar

Not
11 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen Moderbolaget
mnkr

2016

2015

Byggnader och mark

-77,9

7,3

Pågående nyanläggning

-35,0

2016

2015

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

0,0

Reservering för kommande nedskrivningsbehov
Summa nedskrivningar

-55,0

-60,0

-167,9

-52,7

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

Räntor

114,9

222,9

148,2

209,9

Summa

114,9

222,9

148,2

209,9

Varav från Stockholms stad

102,1

214,8

97,0

209,1

Moderbolaget står för merparten av koncernens ränteintäkter.
0,0

0,0

Not
12 Räntekostnader och liknande resultatposter

År 2016
Nedskrivning av övervärden på tomträtter
i Slakthusområdet, -103 mnkr.
S:T ERIK MARKUTVECKLING:

Nedskrivning fastigheten Daedalus 5, -55 mnkr.

FAMILJEBOSTÄDER: Nedskrivning
SISAB: Återföring

Koncernen
mnkr

fastigheten Limkakan 4, -35 mnkr.

av tidigare nedskrivningar, 15 mnkr.

MICASA: Återföring

av tidigare nedskrivningar, 10 mnkr.

Koncernen
mnkr

2016

2015

Räntor

-801,9

-1 072,5

Övrigt

-0,8

-1,0

Summa

-802,7

-1 073,5

Varav till Stockholms stad

-802,7

-1 070,1

Moderbolaget
2016

2015

0,0

-0,2

-0,2
-0,2

Not
13 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
mnkr

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

Moderbolaget

I koncernen och moderbolaget ingår
resultat från andelar i intresseföretag
enligt nedan:

Utdelning

AKAP-KL

PA-KFS

mnkr

Utdelning koncernföretag Svenska Bostäder 10,0 (16,7) mnkr,
Familjebostäder 0,9 (1,4) mnkr och Stockholmshem
1,0 (1,7) mnkr.

SVENSKA BOSTÄDER:

är ett avgiftsbaserat tjänstepensionsavtal för personer
födda 1986 eller senare.

2016

Immateriella anläggningstillgångar
-18,2

Löner och andra ersättningar

Koncernen

Koncernen Moderbolaget

Balanserade utvecklingskostnader 20–33 %

Styrelse, VD och vVD

Not
9 Resultat från andelar i intresseföretag

Avskrivning av immateriella och materiella
anläggningstillgångar

Summa

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

79

noter

2016

2015

Erhållet koncernbidrag

369,0

319,0

Lämnat koncernbidrag

-491,0

-499,5

Summa

-122,0

-180,5

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab
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Not
15

Skatter
Koncernen

mnkr

2016

2015

2016

2015

Justeringar hänförliga till tidigare år
Uppskjuten skatt
Skatt ränteavdrag tidigare år 2014
och 2015
Skatt ränteavdrag 2016
Total redovisad skatt

-487,2

-399,5

19,6

0,9

224,0

73,3

-0,3

Ingående anskaffningsvärde

-1,0

-69,1
-566,5

-325,3

-0,3

-1,8

214,0

227,5

-421,0

-310,5

-47,0

-50,1

Skatteeffekter av kostnader som
inte är avdragsgilla

-168,0

-315,7

-0,6

-0,4

9,9

238,7

318,7

Utnyttjade, tidigare inte redovisade
underskottsavdrag

30,0

0,9

Aktuell skatt tidigare år

-1,6

-34,3

15,5

Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av upp
skjuten skatt

63,2

Skatt ränteavdrag tidigare år 2014
och 2015

-253,8

Skatt ränteavdrag 2016
Redovisad skattekostnad

Moderbolaget
2016

2015

23,8

21,3

Omklassificeringar

1,5
-2,5
227,5

202,2

-125,0

-108,2

Årets avskrivningar

-18,2

-19,3

Omklassificeringar

-1,0

Utrangeringar
Utgående avskrivningar

47,3

49,3

-1,0

0,0

-69,1
-566,5

-325,3

-0,3

-1,8

-200,1

187,6

8,9

9,2

-141,4

-0,3

-0,7

Uppskjutna skattefordringar

2016

2015

2,5
-144,2
83,3

-125,0
77,2

100 399,4

93 062,0

178,6

1 302,8

Försäljningar

-60,8

-140,4

Utrangeringar

-53,9
8 053,8

108 517,1 100 399,4

Ingående avskrivningar

-28 761,0

-25 938,9

-2 897,6

-2 620,5

0,0
0,0

0,0
0,0

27,6

27,6

27,6

27,6

Ingående avskrivningar

-26,8

-26,8

Utgående avskrivningar

-26,8

-26,8

0,0

0,0

0,8

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

29,8

Utrangeringar

53,0

Omklassificeringar

-0,9

-57,4

Utgående avskrivningar

-31 576,7

-28 761,0

Ingående uppskrivningar

386,3

389,8

-3,6

-3,6

Årets avskrivningar på uppskrivet
belopp
Omklassificeringar
Utgående uppskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

23,3

23,3

Utgående anskaffningsvärde

23,3

23,3

Ingående avskrivningar

-21,2

-21,2

Utgående avskrivningar

-21,2

-21,2

Ingående nedskrivningar

-2,1

-2,1

Utgående nedskrivningar

-2,1

-2,1

0,0

0,0

Utgående nettovärde

0,0

0,0

0,0

0,0

Omklassificeringar

84,1

78,0

0,0

0,0

Omklassificeringar
0,0

0,0

0,0

0,0

-1 367,0

-1 374,3

-77,9

7,3

7 494,4
27,8

52,9

-574,6

Utgående anskaffningsvärde

7 116,7

6 947,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljningar

2015

66 097,7

62 380,2

5 023,2

4 822,0

-3 225,2

-3 046,0

Övriga kostnader

-932,6

-840,5

Finansiella kostnader

-262,1

-298,6

Resultat

603,3

636,8

-0,1

33,2

36,4

Summa uppskjutna skattefordringar

338,0

245,5

Omklassificering till uppskjuten
skatteskuld

-338,0

Ingående nedskrivningar
0,0

0,0

Uppskjutna skatteskulder

Summa uppskjutna skatteskulder

Intäkter
Driftskostnader

116,3

Årets anskaffningar

Bostadslånepost

-1,896,0

0,0

6 947,5

Ingående anskaffningsvärde

1 000,0

-1 748,1

2016

MARK

27,7

Omklassificering från uppskjuten
skattefordran

0,0

0,0

25,4

Summa uppskjutna skatteskulder

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

0,0

UER investeringar 93/94

-562,7

Sammanställning avseende förvaltningsfastigheter
mnkr

70 657,6

1 000,0

-976,8

0,0

75 892,0

Utgående nettovärde byggnader

1 000,0

-825,7

0,0

0,0

1 000,0

-567,3

Stockholms Hamnar: Värderingen gjord av externt oberoende värderings
företag, baserat på marknadsvärde.

0,0

Utgående uppskrivningar

Övriga uppskjutna skatteskulder

SISAB: En intern avkastningsvärdering baserad på återvinningsvärdet.

-1 367,0

Ingående uppskrivningar

Obeskattade reserver

0,0

16,7

32,0

-356,5

0,0

Micasa: Beståndsvärdering i samråd med externa oberoende värderings
företag. Beståndsvärderingarna hos bostadsbolagen har kalibrerats och
samordnats utifrån valda värderingsprinciper och kontrollerats av externa
värderare.

Förvaltningsfastigheternas verkliga värde
386,3

149,4

-355,1

Stockholmshem: Beståndsvärdering gjord av externa oberoende värderingsföretag.

-1 428,2

Utgående nedskrivningar

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

-2,9
379,8

Verkligt värde är beräknat enligt följande:

89,3

0,1

Uppskjuten skatt övervärden

2015

-233,6

Försäljningar

279,3

Ej skattepliktiga reserveringar

2016

6 174,9

Utgående anskaffningsvärde

Förvärvade ackumulerade
avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde

Summa immateriella tillgångar

Moderbolaget

Årets anskaffningar

Årets avskrivningar

GOODWILL
-5,7

mnkr

Omklassificeringar
0,0

Utgående anskaffningsvärde

Utgående nettovärde

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde

HYRESRÄTTER

11,4

Aktuella skattefordringar

Skillnad skattemässiga/bokföringsmässiga värden på fastigheter

Årets anskaffningar

Ingående avskrivningar

Byggnader och mark

BYGGNADER
183,4

Utgående nettovärde

Upplysning om skatter i balansräkningen
Aktuella skatteskulder

2015

202,2

Utgående anskaffningsvärde

1 411,4

Ej inkomstskattepliktig verksamhet
(S:t Erik Livförsäkring AB)

2016

Utrangeringar

-253,8

1 913,8

Skatteeffekt av intäkter som inte är
skattepliktiga

mnkr

-0,8

Skatt enligt gällande skattesats,
22 %

Skatteeffekter av resultatmässiga
koncernjusteringar

Koncernen
BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER

Aktuell skatt
Redovisat resultat före skatt

Not
16

Immateriella anläggningstillgångar

Moderbolaget

Upplysning om skatter
i resultaträkningen
Aktuell skatt på årets resultat

81

noter

Utgående nedskrivningar

0,0

0,0

0,0

0,0

8 116,7

7 947,5

0,0

0,0

Taxeringsvärde byggnader

51 222,1

45 606,0

Taxeringsvärde mark

36 780,3

29 848,1

0,0

0,0

Utgående nettovärde mark

Verkligt värde
Redovisat värde
0,0

0,0

165 520,0 139 109,1
66 097,7

62 380,2

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

338,0
-1 410,1

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab

82

noter

noter

Not
17 Maskiner och tekniska anläggningar
Koncernen
mnkr

Not
19
Moderbolaget

2015

9 611,1

9 643,9

796,2

231,0

Årets anskaffningar

Försäljningar

-29,4

-70,5

Utrangeringar

-69,8

Årets anskaffningar

Omklassificeringar
Aktiverade leasingavtal
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Omklassificeringar

-969,3

-204,2

33,0

10,9

9 371,8

9 611,1

-3 702,9

-3 590,4

-228,2

-275,8

15,8

67,8
95,5

-3 237,6

-3 702,9

Ingående nedskrivningar

-1,0

-1,0

Utgående nedskrivningar

-1,0

-1,0

Utgående nettovärde maskiner
och tekniska anläggningar

6 133,2

5 907,2

mnkr

2015

2016

2015

1 367,3

1 067,1

1,3

1,3

124,0

32,2

Försäljningar

-11,9

-52,0

Utrangeringar

-27,8

Omklassificeringar
0,0

0,0

320,0
1 367,3

1,3

1,3

Ingående avskrivningar

-688,3

-552,9

-0,9

-0,7

Årets avskrivningar

-136,7

-84,1

-0,1

-0,2

Försäljningar

11,8

51,8

Utrangeringar

22,1
-1,0

-0,9

Utgående avskrivningar
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

Koncernen har genom dotterföretaget Stockholm Vatten VA AB ingått ett finansiellt
leasingavtal av fordon. Leasingavtalen är ej uppsägningsbara och leasingperioden
är fem år. Vid leasingperiodens slut har koncernen möjlighet att förvärva de leasade
tillgångarna enligt de villkor som framkommer i leasingavtalen. Det finns inga
restriktioner i de gällande avtalen, dock kan tillgångarna inte vidareuthyras under
leasingperioden.
Koncernen har genom dotterföretaget S:t Erik Kommunikation AB ingått ett finansiellt leasingavtal om nätverksutrustning. Leasingperioden uppgår till tre respektive
fyra år. Leasingavtalen innehåller inga variabla leasingavgifter utöver ränta. Vid
leasingperiodens slut har koncernen möjlighet att förlänga leasingperioden, avsluta
leasingavtalet eller förvärva de leasade tillgångarna enligt de villkor som fram
kommer i leasingavtalen. Det finns inga restriktioner i de gällande avtalen, dock
kan tillgångarna inte vidareuthyras under leasingperioden. I ovanstående redo
visade värden ingår redovisade värden för dessa tillgångar med 39,5 (17,7) mnkr.

Ingående nedskrivningar

-464,5

-103,2

-1 255,6

-688,3

-5,6

-5,6

5,6

Utgående nedskrivningar

0,0

-5,6

0,0

0,0

1 009,3

673,4

0,3

0,4

Not
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Pågående nyanläggningar
Koncernen

mnkr
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

2016

2015

13 914,6

10 073,4

8 872,0

9 728,9

Försäljning/utrangeringar
Omklassificeringar
Kostnadsförda investeringar

Not
18 Finansiella leasingavtal
STOCKHOLMS STADSHUS AB
SOM LEASETAGARE
mnkr

Utgående anskaffningsvärde

2016

2015

-5 651,0

-203,8

-226,3

14 470,2

13 914,6

0,0

0,0

Ingående avskrivningar

Koncernen
2016

2015

Moderbolaget
2016

2015

Framtida minimileaseavgifter som
ska erläggas avseende icke upp
sägningsbara leasingavtal:

Utgående avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

Förfaller till betalning inom ett år

14,0

9,2

Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år

26,0

8,8

40,0

18,0

Utgående nedskrivningar
Utgående nettovärde

Förfaller till betalning senare än
fem år
Summa

Moderbolaget

-10,4
-8 112,6

0,0

0,0

En beskrivning av koncernens finansiella leasingavtal finns i not 17.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016

0,0

0,0

-1 022,7

-1 022,7

Moderbolaget

2015

Ingående anskaffningsvärde

0,0

0,0

-35,0
-1 057,7

-1 022,7

0,0

0,0

13 412,5

12 891,9

0,0

0,0

0,0

Andel %
kapital / röster
AB SVENSKA BOSTÄDER
AB Stadsholmen
Fastighets AB Centrumhuset Vällingby
IT-BO i Stockholm AB
Svenska Bostäder L-Bolag 1 AB
AB STADSHOLMEN

Utrangeringar

Utgående nettovärde inventarier

2016

Utgående anskaffningsvärden

813,3

Omklassificeringar

Koncernen
mnkr

2016

2015

6 572,9

6 572,9

6 572,9

6 572,9

Lämnade aktieägartillskott/förvärv av bolag

2 264,9

Utgående anskaffningsvärde

Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2016

Ingående anskaffningsvärde

64,9
612,8

Utgående avskrivningar

2015

Koncernen

2016

Ingående anskaffningsvärde

2016

Not
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Inventarier

83

100 %
91 %
100 %
100 %
100 %

Bokfört värde
Antal andelar

Org
nummer

2016

2015

15 190 000

2087,9

2087,9

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

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

0,4

0,4

556035-1511

Stockholm

7 500 000

1 398,2

1 398,2

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

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

9%

Säte:

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

100 %
100 %
100 %
100 %

MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

100 %

15 000

29,9

29,9

556581-7870

Stockholm

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

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

17 640 000

1 630,2

1 630,2

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

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

100 %

1 000

0,1

0,1

556057-8303

Stockholm

SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

100 %

50 000

158,3

158,3

556034-8970

Stockholm

STOCKHOLMS VATTEN OCH AVFALL AB
Stockholm Avfall AB
Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten VA AB

100 %
100 %
98 %
100 %

1 000
1 000
980

122,6

122,6

556969-3111
556969-3087
556210-6855
556175-1867

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

STOCKHOLMS HAMN AB
Kapellskärs Hamn AB
Nynäshamns Hamn AB

100 %
91 %
100 %

500 000

96,9

96,9

556008-1647
556189-1010
556038-0882

Stockholm
Stockholm
Stockholm

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

100 %
100 %
100 %

500 000

159,9

159,9

556475-6467
556738-9951
556801-6603

Stockholm
Stockholm
Stockholm

STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB

100 %

40 000

49,8

49,8

556001-7153

Stockholm

STOCKHOLMS STADSTEATER AB

100 %

12 500

1,2

1,2

556026-1553

Stockholm

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

100 %
100 %
100 %
100 %

180

369,0

369,0

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

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

100 %

100 000

119,8

119,8

516401-7948

Stockholm

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

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

1 000

232,1

232,1

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

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

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

100 %
100 %
100 %

21 000

9,1

9,1

556491-6798
556027-5736
556083-1306

Stockholm
Stockholm
Stockholm

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB

100 %

100 000

100,0

100,0

516406-0427

Stockholm

AB GLASBRUKSKVARTERET SWF

100 %

40 000

7,5

7,5

556409-1832

Stockholm

6 572,9

6 572,9

Summa

årsredovisning 2016 stockholms stadshus ab
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Not
22 Andelar i intresseföretag

Not
26 Summa långfristiga skulder
Koncernen

mnkr
Ingående anskaffningsvärde

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

7 803,8

7 664,7

7 528,8

7 528,0

Årets inköp
Utdelning

-203,0

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

-203,0

Ingående balans

18,9

18,4

AB Stockholmshem

Omklassificering

-0,6

-0,2

AB Svenska Bostäder
Stockholm Stads Parkering AB

10,5

S:t Erik Markutveckling AB

62,7

761,4

SISAB

48,4

12,0

Stockholm Hamnar

-72,0

14,0

Stockholm Vatten

126,3

69,0

Övriga fastigheter

3,2

5,7

294,8

948,0

2,1

3,1

-13,3

-13,3

0,3

499,4

341,8

8 234,3

7 803,8

0,8

Aktivering av finansiella leasingavtal

33,0

10,9

Summa långfristiga skulder

40,1

18,9

7 528,8

7 528,8

37 493,4

43 834,2

2016

0,0

2015

Koncernen

2015

Amortering

-3,5

Moderbolaget

2016

Nyupplåning

137,6

Not
30 Förvärv av fastigheter

Koncernen
mnkr

0,0

Långfristiga räntebärande skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

mnkr

2016

Andel %
kapital / röster

Antal andelar

2016

2015

Org
nummer

Säte:
Stockholm

Sydvästra Stockholmsregionens VA-verks AB, SYVAB

33 %

40

556050-5728

Nynäshamns Mark AB

50 %

2 000

556314-3113

Stockholm

Mässfastigheter i Stockholm AB

50,4 %

100 800

28,0

28,0

556094-5627

Stockholm

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

50,0 %

1

7 500,8

7 500,8

556040-6034

Stockholm

7 528,8

7 528,8

Summa

Not
23 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
mnkr
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Värdeförändring

2016

2015

2 258,6

2 225,7

2,0

33,3

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Avsättningar för pensioner
Avsättningar för pensioner vid
årets ingång

163,5

Försäljning/utrangeringar

mnkr

Moderbolaget

-0,4

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

2 424,1

2 258,6

0,0

0,0

Utgående nettovärde

2 424,1

2 258,6

0,0

0,0

42,8

45,9

6,6

11,4

Årets avsättningar, netto

1,7

-3,1

0,7

4,8

Omklassificering

3,1
47,6

42,8

7,3

6,6

1 826,9

1 726,8

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

188,1

52,2

Årets övriga avsättningar

-61,4

137,0

Ianspråktaget under året

Not
24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2016

2015

Upplupna ränteintäkter

mnkr

6,0

6,0

Upplupna hyror

0,1

1,8

Övriga upplupna intäkter

155,1

208,6

Övriga förutbetalda kostnader

274,2

147,6

Summa förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

435,4

363,9

Moderbolaget
2016

0,6

0,6

Omklassificering
Övriga avsättningar vid årets
utgång

-3,1

0,3

2015

Semesterlöneskuld

123,5

119,2

0,5

0,3

41,8

50,5

0,2

0,1

775,8

734,6

Övriga förutbetalda intäkter

1 406,3

1 336,0

Övriga upplupna kostnader

1 030,0

953,5

4,3

6,5

Summa upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

3377,4

3 193,8

5,0

6,9

123,6

Förutbetalda hyresintäkter

2016

2015

Not
28 Erhållna ränteintäkter och erlagda räntekostnader
Moderbolaget

mnkr

2016

2015

2016

2015

Erhållna ränteintäkter

114,9

216,9

148,2

209,9

Erlagda räntekostnader

801,9

1 072,5

188,1

0,0

0,0

Not
29 Poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Flertalet bolag i koncenen har merparten av sina pensionskulder
försäkrade i St Erik Livförsäkring (se redovisningsprinciper).
De pensionsavsättning som bolagen redovisar avser garanti- och
avtalspensioner.
Övriga avsättningar avser i allt väsentligt nedskrivningsbehov
i fastigheter (Svenska Bostäder).

2016

2015

0,0

0,0

85,9

Stockholm Vatten AB har investerat 126 mnkr, där merparten
avser nybygge av biogasanläggning. Svenska Bostäder har förvärvat mark vid Albano (116 mnkr) inför byggande av studentoch forskarlägenheter. Även SISAB har förvärvat två fastigheter.
Övriga poster avser främst investeringar i befintliga fastigheter.

mnkr
Avskrivningar
Nedskrivningar
Avsättningar

2016

2015

3 284,2

3 003,3

0,1

0,2

112,9

-7,3

33,9

69,3
-341,8

Värdeförändring placeringstillgångar

-163,5

Återföring av negativ goodwill*

-137,6

Ej kassaflödespåverkande del av
förvärv av fastigheter
Övrigt
Summa poster

Moderbolaget

2015

-499,4

Koncernen
mnkr

2016

2015

Borgen och ansvarsförbindelser

80,0

78,3

Summa ansvarsförbindelser

80,0

78,3

Moderbolaget
2016

2015

0,0

0,0

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

mnkr

2016

Resultat från andelar intresseföretag

Not
31 Eventualförpliktelser

Not
32 Förslag till vinstdisposition

-1,1

2015

0,3

2016

Koncernen

Övriga avsättningar

Moderbolaget

mnkr
Sociala avgifter

Koncernen

Moderbolaget

Not
27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Not
25 Avsättningar

Moderbolaget

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

2015

115,7

Summa förvärv

Bokfört värde

85

0,7

8,6

0,2

2 639,1

2 583,1

1,0

MODERBOLAGET
Till årsstämmans förfogande står
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

16 107 339 820
7 499 999 000
213 707 282

16 381 632 433
7 499 999 000
225 707 387

Tillsammans

23 821 046 102

24 107 338 820

1 200 000 000
22 621 046 102

1 000 000 000
23 107 338 820

23 821 046 102

24 107 338 820

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

-149,0
8,6

KONCERNEN
Koncernens egna kapital enligt koncern
balansräkningen uppgår till 58 207 mnkr.

0,2

Tillsammans

2016

2015

*Se not 22.

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016
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Styrelsens underskrifter

87

Styrelsens underskrifter
Not
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Viktiga händelser efter 2016-12-31
Stockholm 20 mars 2017

Utöver sedvanlig, ordinarie verksamhet har följande viktiga
händelser skett efter balansdagen.
• Koncernstyrelsen har godkänt genomförande av det reviderade
projektet Stockholms Framtida Avloppsrening, som syftar till
en omfattande om- och utbyggnad av Henriksdals reningsverk
och anläggning av en tunnel mellan Bromma reningsverk och
Henriksdals reningsverk.
• Stockholm Vatten har träffat avtal om försäljning av sitt tidigare
huvudkontor, Sabbatsberg 24, på Torsgatan i Stockholm. Försäljningen sker i bolagsform och är villkorat av beslut i Stockholms
kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under våren 2016.
• Koncernstyrelsen har även godkänt förslag till nyproduktion av
bostäder samt om- till- och nybyggnad av grund- och förskola.

Not
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Karin Wanngård
Styrelseordförande

Anna König Jerlmyr
Vice ordförande

Roger Mogert

Daniel Helldén

Ann Mari Engel

Sten Nordin

Årsstämma

Årsstämma hålls i Stadshuset den 6 april 2017.

Åsa Lindhagen

Berthold Gustavsson

Lotta Edholm

Ingela Lindh
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits
den 20 mars 2017

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor

stockholms stadshus ab årsredovisning 2016
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revisionsberättelse
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Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I STOCKHOLMS STADSHUS AB
ORG.NR 556415–1727

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen för Stockholms Stadshus AB för räkenskapsåret 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016
och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består
av en så kallad framvagn och ingår i samma dokument som årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 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.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och
att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års
redovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsido
sättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 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 och verkställande direk
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stockholms Stadshus AB för
räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
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 moderbolaget och koncernen
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 uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
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styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, års
redovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
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eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 20 mars 2017

Jag, av fullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor,
har granskat Stockholm Stadshus AB:s verksamhet under 2015.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten. En sammanfattande redogörelse
för den utförda granskningen har redovisats i en särskild
granskningspromemoria 2017-02-21 som har överlämnats till
bolagets styrelse.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens
revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda

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

Stockholm den 21 februari 2017

Bosse Ringholm
Av kommunfullmäktige i Stockholms stad
utsedd lekmannarevisor

Mikael Sjölander
Auktoriserad revisor
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Styrelsen i Stockholms Stadshus AB

Styrelsesuppleanter

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

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

anna-maja hellberg
Ledamot (SACO)

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

STOCKHOLMS HAMN AB

AB SVENSKA BOSTÄDER

AB STOKAB

AB FAMILJEBOSTÄDER

STOCKHOLMS STADS PARKERINGS AB

AB STOCKHOLMSHEM

STOCKHOLMS STADSTEATER AB

BOSTADSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM AB

STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB

SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB (SISAB)

STOCKHOLM BUSINESS REGION AB

MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

S:T ERIK FÖRSÄKRINGS AB

S:T ERIK MARKUTVECKLING AB

S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB

Box 95, 162 12 Vällingby | Vällingbyplan 2
TELEFON VX 08-508 370 00 E-POST info@svenskabostader.se
WWW.svenskabostader.se ORG NUMMER 556043-6429
Box 92100,120 07 Stockholm | Hammarby Fabriksväg 67
TELEFON VX 08-737 20 00 E-POST kontakt@familjebostader.com
WWW.familjebostader.com ORG NUMMER 556035-0067
Box 9003, 102 71 Stockholm | Hornsgatan 128
TELEFON VX 08-508 39 000 E-POST epost@stockholmshem.se
WWW.stockholmshem.se ORG NUMMER 556035-9555
Box 8317, 104 20 Stockholm | Fleminggatan 6
TELEFON VX 08-785 88 00 E-POST info@bostad.stockholm.se
WWW.bostad.stockholm.se ORG NUMMER 556057-8303
Box 47311, 100 74 Stockholm | Förmansvägen 11, Årstadal
TELEFON VX 08-508 460 00 E-POST diarie@sisab.se
WWW.sisab.se ORG NUMMER 556034-8970
Box 1298, 164 29 Kista | Nordkapsgatan 3
TELEFON VX 08-508 360 00 E-POST info@micasa.se
WWW.micasa.se ORG NUMMER 556581-7870
105 35 Stockholm | Kaplansbacken 10
TELEFON VX 08-508 290 00 E-POST info@sterikmark.se
WWW.sterikmark.se ORG NUMMER 556064-5813
STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL AB

106 36 Stockholm | Bryggerivägen 10
TELEFON VX 08-522 120 00 E-POST stockholmvatten@stockholmvatten.se
WWW.stockholmvattenochavfall.se ORG NUMMER 556969-3111
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Box 27314, 104 35 Stockholm | Magasin 2, Frihamnen
TELEFON VX 08-670 26 00 E-POST info@stockholmshamnar.se
WWW.stockholmshamnar.se ORG NUMMER 556008-1647
Box 6813, 113 86 Stockholm | Tulegatan 11
TELEFON VX 08-508 30 200 E-POST stokab@stokab.se
WWW.stokab.se ORG NUMMER 556475-6467
Box 4678, 116 91 Stockholm | Palmfeltsvägen 5, Globen
TELEFON VX 08-772 96 00 E-POST kundservice@stockholmparkering.se
WWW.stockholmparkering.se ORG NUMMER 556001-7153
Box 16412, 103 27 Stockholm | Beridarbansgatan 5
TELEFON VX 08-506 20 100 E-POST kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se
WWW.kulturhusetstadsteatern.se ORG NUMMER 556026-1553
Box 10026, 121 26 Stockholm-Globen | Arenatorget 1
TELEFON VX 08-508 353 40 E-POST info@sgafastigheter.se
WWW.sgafastigheter.se ORG NUMMER 556206-4914
Box 16282, 103 25 Stockholm | Drottninggatan 33
TELEFON VX 08-508 280 00 E-POST info.sbr@stockholm.se
WWW.stockholmbusinessregion.se ORG NUMMER 556491-6798
Box 16179, 103 24 Stockholm | Beridarbansgatan 1
TELEFON VX 08-508 29 000 E-POST info@sterikforsakring.se
WWW.sterikforsakring.se ORG NUMMER 516401-7948
Box 16153, 103 24 Stockholm | Beridarbansgatan 1
TELEFON VX 08-508 29 000 E-POST info@sterikliv.se
WWW.sterikliv.se ORG NUMMER 516406-0427
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