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OM RAPPORTEN
Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskaps-
året 2016 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB 
(LKF). Dotterbolagen GTB Fastigheter AB och LICA 
Fastigheter AB fusionerades med LKF i maj 2016 och 
ingår därmed i denna årsredovisning.

Årsredovisningen upprättas årligen och har för första 
gången slagits ihop med en hållbarhetsredovisning. 
Redovisningen är upprättad i enlighet med GRI:s 
upprättade riktlinjer Sustainability Reporting Standard 
(SRS) nivå Core.
Årsredovisningen för 2016 fastställdes av styrelsen 
den 23 februari 2017. 



ETT HELÄGT KOMMUNALT FASTIGHETSBOLAG
Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, bildades 1947 och är 
ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en po-
litiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige 
fastställer LKFs ägardirektiv.

CIRKA 40 PROCENT AV HYRESMARKNADEN
LKF har totalt 9 275 (9 121) lägenheter, vilket betyder 
att cirka 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det 
tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och 
till ett av de 20 största i Sverige.

Totalt finns det 25 688 (per 31/12 2015) hyreslägen-
heter i Lunds kommun, vilket innebär att LKF har cirka 
40 procent av kommunens hyresmarknad. Andra stora 
aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF (studentbo-
städer), Akelius och Paulssons Fastigheter. Totalt finns 
det cirka 59 000 bostäder i Lunds kommun varav hälften 
i flerfamiljshus. Av dessa är hälften hyresrätter och 
hälften bostadsrätter. Till detta ska läggas nästan 
10 000 specialbostäder, varav huvuddelen är student-
bostäder.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldre -
boende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero 
torg och Karhögstorg med handel och service samt ett 
40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

LKFS VISION

FLER OCH 
BÄTTRE HEM

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Bra bostäder gör 
Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen 
kan fortsätta att utvecklas. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi söker 
mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader. Vi 
in- vesterar i framtiden genom att bygga nytt samt ta hand om och 
utveckla de fastigheter vi har. Vi ger våra hyresgäster möjligheter 
att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

9 275

10,4

MEDARBETARE
LKF har drygt 200 medarbetare

200
Lägenheter totalt

Miljarder kronor

20000
Lundabor bor hos oss

LKF är det tredje största 
kommunala fastighets- 
bolaget i Skåne

LKF är bland de 20 största 
kommunala fastighets- 
bolagen i Sverige

av kommunens 
hyresmarknad

40%
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LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby,  
Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge.

LUND 7 963

STÅNGBY 23

S. SANDBY 314 REVINGEBY 58

DALBY 689

VEBERÖD 104

GENARP 124

ANTAL LÄGENHETER

2016 uppgick marknadsvärdet på LKFs 
fastighetsbestånd till cirka 10,4 (9,9) 
miljarder kronor enligt gjord värdering.



av kommunens 
hyresmarknad Med värdeorden mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande 

engagerar vi oss för att alltid erbjuda god service som tillgodo  ser 
de boendes behov. LKF arbetar för att stärka hyresgästernas 
boinflytande och provar gärna nya idéer, förslag och arbetssätt 
för att utveckla och förbättra bolagets verksamhet.

MÄNSKLIG
PÅLITLIG
LÅNGSIKTIG
UTVECKLANDE

STYRELSE
LKFs styrelse utses av bolagsstämman. Styrelsemedlemmarna 
nomineras av Lunds kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju 
ledamöter: Mattias Olsson (s) styrelseordförande, Göran Brinck 
(m) vice ordförande samt ledamöterna Ingrid Malmqvist Norin 
(s), Manaf Sababi (mp), Kerstin Lindbom (l), Görild Malmberg (v) 
och Lars V Andersson (c)) och fem ersättare (Clas Fleming (v), 
Erik Nordin (m), Sofie Lemontzis (mp), Ali Ismail (s) och Torsten 
Czernyson (kd) (för mer information se sidan 45).

NY LEDNINGSGRUPP
LKFs ledningsgrupp består sedan den 1 mars 2016 av nio 
personer. Det är vd, affärsutvecklingschef/vice vd, ekonomi-
chef, HR-chef, byggchef, teknisk chef samt tre fastighetschefer 
(för mer information se sidan 44).

NY ORGANISATION

VD

AFFÄRSUTVECKLING

EKONOMI/FINANS

FASTIGHETSOMRÅDE

NORR

FASTIGHETSOMRÅDE

SÖDER

FASTIGHETSOMRÅDE

ÖSTER
TEKNISK SERVICEBYGG

HR

Under 2016 har LKF genomfört en omorganisation som har som främsta mål att öka tillgängligheten 
och servicen för våra kunder, ett ökat strategiskt fokus samt tydligare roller och ansvarsområden. 



En hållbar stad är en levande stad, där det skapas hus med levande rum. 

Rum där människor vill leva och bo. Hållbarhet löper som en röd tråd 

genom LKFs verksamhet. I år tar vi steget fullt ut och gör en kombinerad 

års- och hållbarhetsredovisning, där vi konkret visar att hållbarhet är en 

naturlig del i vår verksamhet.

För oss är ett hållbart boende mycket mer än bara väggar, golv och tak. 

Det är ett hus fyllt av människor som älskar sitt boende, som vill vakna i sitt 

sovrum, duscha i sitt badrum och kolla TV i sitt vardagsrum. Men levande 

rum är också den nära miljön med trygga och ljusa mellanrum mellan 

husen och vackra och rogivande utemiljöer med ett spektrum av färger.

Levande rum är ett boende med människan i centrum. 

Idag. Imorgon. Och i framtiden.

LEVANDE RUM
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2016 I KORTHET

Mycket hög takt på nybyggnationen
LKF bygger som aldrig förr. Under 2016 färdigställdes 181 bostäder och som 
mest hade vi under året 805 bostäder i produktion samtidigt.

Ett av våra mest spännande byggprojekt är Xplorion. På Södra Brunnshög ska 
vi bygga en helt ny typ av hyresrätter med tydligt hållbarhetsfokus. Det hållbara 
konceptet ska genomsyra hela projektet, från projektering till förvaltning. 
Därför ska bland annat så få produkter och så lite material som möjligt användas 
under produktionen.

Huset byggs som passivhus, vilket innebär att energiförlusterna minimeras. 
En stor  del av  elen produceras lokalt med hjälp av solceller på de sedumklädda 
taken och energin lagras med hjälp av batterier i källaren. 

Fortsatt mycket högt förtroende 
hos kunderna 
Under slutet av 2016 genomförde LKF sin årliga kundenkät. Betyget och förtroendet 
är fortfarande väldigt högt – 84 procent av våra hyresgäster tycker att vi levererar 
bra service. Tack vare det fina betyget nominerades LKF till Kundkristallen som 
ett av de tre bästa bostadsföretagen i Sverige i kategorin Högsta Serviceindex. 

Enkäten skickades till cirka 3 000 hyresgäster och 60 procent svarade. Kunderna 
upplever att det har blivit mycket lättare att nå oss både på telefon och genom 
besök. Idag tycker 80 procent att det är lätt att nå oss mot 72 procent 2015. 

Några andra betyg: 81 procent känner sig trygga, 82 procent tycker att vi 
har det rent och snyggt, 88 procent tycker att de får hjälp när det behövs och 
hela 93 procent trivs hos oss och kan rekommendera oss som hyresvärd.

5 500 m2 solceller
Den 26 september invigde LKF Sveriges största solcellsanläggning på bostads-
hustak. 5 500 m2 solceller på 21 bostadshustak på Magistratsvägen färdiga att 
producera cirka 780 000 kWh per år. Det motsvarar cirka 300 lägenheters års-
förbrukning av hushållsel.

- Anläggningen bidrar till att vi uppnår både våra och kommunens miljömål 
att öka den förnybara elproduktionen och skapa förutsättningar för hållbara 
energisystem. Vår anläggning ökar produktionen av el från solceller i Lund 
med 50 procent, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

Stöd åt socialt företagande
Under hösten startade projektet INitiativet i Lund med målet att skapa ett företag 
som ger jobb åt personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. 
Ett 75-tal personer förväntas delta i projektet som ska pågå till den 31 augusti 
2019. Deltagarna rekryteras av arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i 
Lund. LKF medfinansierar genom att ställa en lokal vid Linero Torg till projek-
tets förfogande. 

– LKF stöttar INitiativet i Lund eftersom vi tror att ett socialt hållbart samhälle 
bygger på delaktighet och samspel mellan olika aktörer, organisationer och 
de boende, säger Sonja Lastre, ansvarig för bosocialt arbete hos LKF. 

LEVANDE RUM  2016 I KORTHET

84% TYCKER ATT VI  
LEVERERAR BRA  
SERVICE

TYCKER ATT DET ÄR 
LÄTT ATT NÅ OSS

TRIVS HOS OSS

80%
93%
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Bäst på att spara energi
På åtta år har vi minskat vår energianvändning med 21,5 procent! Därmed 
toppar LKF listan över de bostadsbolag som sparat mest inom allmännyttans 
energiutmaning Skåneinitiativet.

2007 anslöt vi oss till Skåneinitiativet med målet att minska energianvändningen 
med 20 procent. Mellan 2007 och 2015 har 105 allmännyttiga kommunala bostads-
företag gemensamt sparat 17 procent energi.

– När LKF antog utmaningen 2007 hade vi redan gjort stora energibesparingar, 
därför var utmaningen för oss ännu större. Det känns mycket roligt att vi nått 
hit och jag vill tacka alla, både hyresgäster och personal, som bidragit till detta 
fantastiska resultat, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

Nu kör vi på el
Ett av LKFs miljömål är att bli fossilbränslefria år 2020. I detta ingår att ställa om 
vår fordonsflotta till fordon som drivs med förnybara energikällor. Våra nya elbilar 
körs på Bra Miljöval el, märkt av Svenska Naturskyddsföreningen.

Förutom att våra elbilar minskar vår klimatpåverkan, jämfört med om vi hade 
kört fordon med fossila drivmedel, bidrar de även till en bättre stadsmiljö genom 
lägre bullernivå och minskade utsläpp av hälsoskadliga partiklar.

Nytt rekord i textilinsamling 
Våra hyresgäster är duktiga på att sortera ut textilier för återvinning. Under 2016 
samlade vi in 74,3 ton i Human Bridges kärl jämfört med 63,5 ton under 2015.

LKF har ett samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge för insamling 
av textilier till återanvändning eller återvinning. Textilinsamlingen är en viktig 
åtgärd för att klara våra miljömål om utökad sortering av restavfallet samt Natur- 
vårdsverkets mål för textilier, vilket innebär att 40 procent ska återanvändas och 
25 procent ska återvinnas fram till 2020.

LKF Labs utvecklar framtidens boende
Under 2016 initierades LKFs Labs, genom vilket vi tar ett stort steg för att utveckla 
framtidens boende. LKF Labs är en arena där idéer och tankar ska mötas och 
formas för att få fram innovativa förslag som kan bidra till att boende i hyresrätt 
utvecklas. Under året har vi samarbetat med högstadie- och gymnasieskolor 
samt bildat en ungdomspanel med bland annat studenter från Lunds universitet 
med syfte att identifiera ungdomars syn på boende.

Nytt kontor på Brunnshög
I takt med LKFs ökade bostadsbyggande har organisationen vuxit och vi börjar bli 
trångbodda i nuvarande kontorslokaler på Lilla Tvärgatan och Magistratsvägen i Lund. 
Därför har vi fått en markanvisning på Brunnshög där vi planerar att bygga ett nytt 
LKF-kontor. Tid för projektering och produktion beräknas till mellan fyra och fem år.

Vi vill skapa moderna och funktionella kontorsytor för att kunna utveckla och 
effektivisera vårt arbete. Tanken är att den nya byggnaden ska innehålla både 
kontorslokaler för eget behov samt bostäder till intresserade i vår bostadskö.

-21,5%
minskad energi- 

användning på åtta år
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VI ARBETAR FÖR ETT HÅLLBART 
BOENDE OCH SAMHÄLLE

LKF har under många år haft en viktig 
roll i att utveckla Lund, genom att skapa 
fler bostäder och hem för Lundabor. 
Genom denna kombinerade Års- och 
hållbarhetsredovisning tar vi ytterligare 
ett steg för att understryka att vi vill bidra 
till att skapa det hållbara boendet och 
samhället. 

LKF har en tydlig strategi med håll-
barhetsarbetet i vår vision ”Fler och 
bättre hem”.  Grunden för vårt arbete 
är våra tre övergripande mål:
•   Erbjuda attraktiva hem
•   Skapa ett bättre Lund
•   Bygga fler bostäder

STRATEGIPLAN FÖR 2017-2020
Under 2016 antog vi en strategiplan 
för perioden 2017-2020, som mynnat 
ut i ett antal avdelningsplaner. Vi har 
därmed lagt en tydlig grund för LKFs 
fortsatta arbete framöver. Det har varit 
ett flerårigt internt arbete där vi tittat 
på vilka interna och externa faktorer 
som påverkar oss såväl miljömässigt, 
socialt som ekonomiskt. Hållbarhet har 
varit basen för det arbetet.

LKF arbetar aktivt lokalt, regionalt 
och på riksplanet. För närvarande är 
jag själv aktiv i SABOs VD-råd där jag 
arbetar med bostadsfrågor på ett sätt 
som vi inte gjort tidigare. Vi får på det 
sättet en bättre inblick i de övergripande 
frågorna. Det är också en möjlighet att 
sända signaler in i branschen och till 
beslutsfattare. Vi engagerar oss lokalt i 
Skånehem och de allmännyttiga före-

tagen i regionen för att stimulera bo-
stadsbyggandet här. 

I mitt arbete i SABO har jag fått insyn 
i den svenska bostadspolitiken och ser 
hur låst den är av situationen i Stockholm. 
Där har fastighetsägare och hyresgäst-
förening kört in i en återvändsgränd. Även 
om vi i många andra delar av Sverige 
lyckats komma fram är det svårt att 
komma vidare på central nivå. Vi och 
andra har skapat ett system för syste-
matisk hyressättning, men mycket av 
fokus ligger på Stockholm. 

TILLÅT PERMANENTA BYGGLOV 
UTAN DETALJPLAN!
En möjlighet att öka byggandet är att 
tillåta permanenta bygglov utan detalj-
planer. Frågan har diskuterats i flera år, 
men det har aldrig kommit något beslut. 
Istället ska vi nu skapa tillfälliga bygglov 
för modulbostäder, som måste rivas 
efter några år, vilket kommer att bli 
mycket dyrt för kommunerna. Dessutom 
med sämre integration. Vi skulle istället 
kunnat bygga permanenta bostäder till 
exempel SABOs kombohus, använda 
dem för alla i i vår bokö och integrera 
de nyanlända på ett bättre sätt i hela 
LKFs bestånd. 

2016 VAR ETT BRA ÅR FÖR LKF
Vi gjorde ett ekonomiskt resultat på 
105 miljoner kronor, positivt påverkat 
av låga räntor, lägre kostnader för upp-
värmning och att vi i princip har alla 
våra lägenheter uthyrda alltid. Det är 

viktigt för oss att göra ett bra ekono-
miskt resultat för att kontinuerligt kun-
na underhålla våra bostäder för att be-
hålla en hög kvalitet med bra trivsel. 
Alla nya bostäder LKF bygger skall kun-
na bära sina kostnader men för att byg-
ga krävs att LKF har en stark ekono-
misk ställning.

NY ORGANISATION GER OSS 
MER TID FÖR HYRESGÄSTERNA
LKF har under året arbetat fram en ny 
organisation. All omorganisation kräver 
lite extra av de anställda. Jag vill inte 
säga att det har varit smärtfritt, men 
jag tycker att alla har kommit in i sina 
roller på ett snabbt sätt. Bakgrunden 
till förändringen grundar sig framför allt 
på att vi vill komma närmare hyresgästerna 
och få mer tid för dem. Vi såg också ett 
behov av att arbeta mer strategiskt, 
att få mer tid för att utveckla vår affär.

Vår tidigare organisation var anpassad 
för 6 000 – 7 000 lägenheter. Nu är vi 
snart uppe i 10 000, vilket kräver ett 
annat synsätt och en annan organisa-
tion. Vi har skapat tydliga roller med 
tydligt chefskap i alla led. Jag är väldigt 
nöjd med hur organisationen ser ut idag 
och ser med tillförsikt på hur den ska 
kunna utveckla LKF, inte minst i vår dialog 
med våra kunder – hyresgästerna. 

REKORDHÖG NYPRODUKTION
Mycket fokus har under året legat på 
nyproduktionen och vi har aldrig byggt 
så mycket som under 2016. I slutet av 

LEVANDE RUM  VD HAR ORDET

”Under 2016 antog vi en strategiplan för perioden 2017-2020, som mynnat ut 
i ett antal avdelningsplaner. Vi har därmed lagt en tydlig grund för LKFs fortsatta 
arbete framöver. Det har varit ett flerårigt internt arbete där vi tittat på vilka interna 
och externa faktorer som påverkar oss såväl miljö mässigt, socialt som ekonomiskt. 
Hållbarhet har varit basen för det arbetet.”
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november hade vi rekordhöga 805  
bostäder i produktion. Det är ett hårt 
tryck på hela organisationen. Till det kan 
läggas den största ombyggnaden nå-
gonsin i vårt Cityfied-projekt på Linero 
som kräver mycket resurser. Vi har under 
året också startat ett solcellsprojekt på 
Norra Fäladen som vi är mycket stolta 
över, det är norra Europas största sol-
cellsanläggning på tak. 

Vi arbetar på en mycket stark mark-
nad. Det är ett högre tryck på bostäder 
än någonsin. Omflyttningen 2016 var 
den lägsta sedan 1990, då vi bara hade 
6 000 lägenheter, idag har vi över 9 000. 
Samtidigt som det är en betydligt lägre 
omflyttning är det många fler som söker. 
Vi tittar främst på hur många som aktivt 
sökt bostäder hos LKF de senaste tre 
månaderna. För något år sedan var det 
drygt 6 000, under 2015 var vi uppe i 
mellan 7 000 och 8 000, och 2016 var 
vi över 8 500 för de 150-200 lägenhe-
terna som omsätts (på en tremånads-
period). Ökningen är en mycket tydlig 
trend och det blir spännande att följa 
om den påverkas av att det kommer att 
färdigställas fler bostäder under 2017.

Till detta kommer kravet på Lunds 
kommun att ta emot nyanlända och där 
vi har fått i uppgift att bygga temporära 
modulbostäder med tioåriga bygglov. 
De kommer att användas som genom-
gångsbostäder och uteslutande för ny-
anlända. Den typen av lösningar är ett 
måste för att lösa en akut situation, men 
vi anser att det är en sämre lösning ur 
kostnads- och integrationssynpunkt. Vi 
vill istället arbeta med bytesmodellen, 
det vill säga att vi får extra byggrätter 
för permanenta bostäder och kan er-
bjuda nyanlända boende i nyproduk-
tion och det befintliga beståndet, så 
att vi medverkar till en integration där 
varje boende får eget kontrakt, dessut-
om till en lägre kostnad för kommunen. 

RISK FÖR HÖGRE BYGG- 
KOSTNADER
Det är en utmaning att trots den svåra 
bostadssituationen fortsätta att erbjuda 
långsiktigt hållbara bostäder med trygg-
het och trivsel. Det finns en stor risk 
att det blir ett tryck på att ta till snabba 
lösningar som leder till otrivsel och bo-
städer som inte kan tillgodose hyres-
gästernas krav. 

Det har varit stora förändringar i om-
världen. Och det är svårt att få resurserna 
att räcka till när vi ska bygga både per-
manenta och tillfälliga bostäder. Det 
finns en stor oro att priserna på bostäder 
kommer att öka ännu mer därför att det 
inte finns några byggresurser, det råder 
brist på entreprenörer och arbetskraft.

Vi har också en utmaning i att lång-
siktigt hålla vårt höga tempo efter 2019 
eftersom det helt enkelt inte finns till-
räckligt med projekt. Vi har därför an-
ställt en projektutvecklare vars uppgift 
är att utveckla projektportföljen till de 
1 500 lägenheter vi behöver för att 
långsiktigt kunna byggstarta cirka 300 
lägenheter per år. Vi har nu kommit upp 
i kring 300 nya lägenheter per år, vilket 
innebär att vi ligger på en betydligt högre 
nivå än tidigare år. Men det behövs 
ännu fler bostäder!

LKF har en stark organisation som un-
der 2016 inlett arbetet med att komma 
ännu närmare hyresgästerna för att göra 
dem ännu nöjdare. Vi har fått färska siffror 
från vår årliga kundunder- sökning som 
visar att omorganisationen gett resultat 
på bara ett par månader. Nu bygger vi 
vidare på vår mycket stabila grund för 
att skapa ett ännu attraktivare Lund.

Lund i februari 2017

Håkan Ekelund, VD

Mycket fokus har under året legat på nyproduktionen 
och vi har aldrig byggt så mycket som under 2016. 
I slutet av november hade vi rekordhöga 805 bostäder 
i produktion.



10        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016

VÅR ROLL FÖR ETT HÅLLBART 
LUND
Vi vill bidra till att skapa ett hållbart Lund. 
I en hållbar stad mår invånarna bra och 
känner sig trygga. Hur vi människor mår 
är starkt förknippat med hur väl vi trivs 
i våra hem. Därför gläds vi åt att 93% av 
våra hyresgäster trivs i våra lägenheter. 

Vi vill bidra till att fler kan få ett eget 
hem, därför hade vi under 2016 fler lägen-
heter än någonsin i pågående nyproduk-
tion, fastigheter med hög standard och 
med högt satta miljö- och energikrav, 
som bidrar till att utveckla staden. 

TRYGG OCH TRIVSAM 
BOENDEMILJÖ
Våra lägenheter, men också våra trapp-
hus, gårdar och tvättstugor, skapar den 
boendemiljö som vi vill ska vara trygg 
och trivsam för våra hyresgäster. Våra 
medarbetare, på plats i våra bostads-
områden, är vår viktigaste tillgång för 
att uppnå detta. Under 2016 genom-
förde vi en större omorganisation som 
bland annat syftade till att öka våra 
hyresgästers möjlighet att kunna 
kommunicera med oss. 

Genom kontinuerligt underhåll arbetar 
vi för att få våra fastigheter ska hålla 
längre och i nära dialog med våra hyres-
gäster genomför vi ombyggnader av 
våra lägenheter för att de ska fortsätta 
att upplevas som attraktiva hem. Inom 
EU-projektet CityFied sprider vi dessutom 
erfarenheter från detta arbete till andra 
europeiska städer. 

HÖGT SATTA MILJÖMÅL
Inom vårt miljöarbete finns mål som 
rör både den direkta närmiljön för våra 

hyresgäster och åtgärder som i hög grad 
bidrar till Lunds kommuns miljömål. 
Under 2016 invigde vi bland annat vår, 
och Sveriges, största solcellsanlägg-
ning på våra bostadstak. 

STABIL SAMHÄLLSAKTÖR
Våra investeringar kräver en stabil eko-
nomi och finansiell styrka, våra fastig-
heter ska finnas i kanske hundra år och 
våra hyresgäster bor länge hos oss. Vi 
tänker långsiktigt och hållbart i allt vi 
gör. Under 2016 har vår roll som sam-
hällsaktör utökats i vårt arbete att ordna 
fram bostäder åt nyanlända, både i det 
befintliga beståndet och i form av tem-
porära bostäder. Ett uppdrag vi format 
för att skapa största möjlighet till lyckad 
integration. 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN 
HÅLLBAR LIVSSTIL
Minst 20 000 lundabor bor hos LKF, vi 
tar ansvar för att skapa förutsättningar 
för våra hyresgäster att kunna ha en 
hållbar livsstil. Under 2016 har vi bland 
annat tagit fram en lösning för utbygg-
nad av laddplatser för elbilar, för att 
göra det möjligt för våra hyresgäster 
att ha en elbil. 

TYDLIGHET OCH TRANSPARENS 
I UPPHANDLING
Både den löpande verksamheten och 
utvecklingsprojekt, bedriver vi tillsam-
mans med leverantörer av varor och 
tjänster och andra samverkanspartners.  
Genom vår roll som kommunalt bolag 
är vårt arbete med tydlighet och trans-
parens i upphandling något vi lägger 
stor vikt vid. Stora upphandlingar 

genomförs av både totalentreprenader 
för nyproduktionsprojekt och ram avtals- 
upphandlingar för underhålls arbete.  
I dessa och i övriga inköp är vår upp-
handlingspolicy styrande för oss. Under 
2016 har vi fortsatt vårt arbete att för-
bättra vår uppföljning av ställda krav, 
via miljö-, kvalitet- och arbetsmiljö-
revisioner hos två av våra ramavtals-
entreprenörer samt ett nyproduktions-
projekt. Revisionerna har bland annat 
gett oss feedback på hur vi kan tydlig-
göra vår kravställan framöver för att 
tillsammans med våra leverantörer 
driva utvecklingen framåt.  

Pålitlig, ett av våra fyra värdeord, 
innebär att vi vill att människor vi kommer 
i kontakt med ska kunna lita på oss och 
känna sig trygga. Detta innefattar 
bland annat att det är viktigt för oss 
att bedriva verksamheten i enlighet 
med vår policy avseende mutor och 
bestickning. Vår styrelse har fått ta del 
av denna likväl som alla anställda intro-
duceras i denna vid nyanställning.

VÅR VÄRDEKEDJA
Vår värdekedja, från uppförande av ny 
fastighet i vår nyproduktion, till för-
valtning av fastigheten men också 
skapandet av hög service för våra 
hyres gäster och samhällsnytta för 
Lund, beskrivs i illustrationen till höger. 
Genom denna och i samverkan med 
intressenter, bedriver vi vår verksamhet 
i riktning mot våra mål om att bygga 
mer, erbjuda attraktiva hem och att 
skapa ett bättre Lund.

LEVANDE RUM  HÅLLBARHET OCH LKF

HÅLLBARHET OCH LKF

Minst 20 000 lundabor bor hos LKF, vi tar ansvar för att utveckla förut-

sättningar för våra hyresgäster att kunna ha en hållbar livsstil. Under 2016 

har vi bland annat tagit fram en lösning för utbyggnad av laddplatser för 

elbilar, för att göra det möjligt för våra hyresgäster att ha en elbil. 
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•  Förprojektering: Arkitekter / Projektörer
•  Detaljprojektering: Totalentreprenör
•  Byggstart: Materialleverantörer
•  Drift och skötsel: Tjänsteleverantörer
•  Egenkontroll/Myndighetskontroll: Teknikkonsulter
•  Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll: Ramavtalsentreprenörer
•  Felanmälan: Ramavtalsentreprenörer
•  Projektering/Upphandling: Projektörer
•   Underhåll / Ombyggnad: Ramavtalsentreprenörer 

/ Totalentreprenör / Materialleverantör
•  Förvaltning/Service: Tjänsteleverantörer
•  Rivning: Entreprenör

Entreprenörmedverkan
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LEVANDE RUM  STYRNING

STYRNING 
OCH KONTROLL

LKF ägs av Lunds kommun. Kommun-
fullmäktige upprättar ägardirektiv för 
LKF och det gällande ägardirektivet an-
togs den 24 oktober 2013. Direktivet 
ger LKF i uppdrag att sätta upp långsik-
tiga mål för att leva upp till ägardirektivet. 

De långsiktiga målen bryts sedan ner 
för att anpassas till LKFs verksamhet. 
För 2016 fanns en årsplan och budget 
som övergripande styrde verksamhet-
ens inriktning. Under 2016 sattes nya 
långsiktiga mål i en strategiplan för 
2017-2020. Strategierna har därefter 
brutits ner i en mer detaljerad årsplan 
och budget för 2017, som mynnat ut i 
avdelningsplaner som kopplas till de 
individuella utvecklingsplanerna för 
respektive medarbetare.

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Uppföljning och styrningen av verksam-
heten sker utifrån tidigare beskrivna 
planer samt ett antal policys och rikt-
linjer. Policys beslutas vanligtvis av 
styrelsen, medan riktlinjer beslutas i 
verksamheten eftersom de är en inrikt-

ning för den interna verksamheten. 
Rapportering sker till styrelsen enligt 

fastställd VD- och rapportinstruktion 
så att styrelsen håller sig informerad 
om verksamheten.  Styrelserapporte-
ringen behandlas dess för innan av bo-
lagets ledningsgrupp. 

Utöver den löpande uppföljningen 
av verksamheten, dess mål och policys 
genomförs årligen en internkontroll 
som rapporteras till styrelse och revi-
sorerna i början av året. Syftet är att 
minimera risken för fel och förhindra 
oegentligheter. 

Utöver de riskbedömningar och 
känslighetsanalyser som görs i sam-
band med att planer och budget upp-
rättas hanteras bland annat risker av-
seende marknad, ekonomi finansiering 
och ränterisk under året. 

Årligen genomför de konsulter som 
arbetar tillsammans med LKF vid värdering 
av fastighetsinnehavet en marknads- 
analys. De upprättar en övergripande 
rapport kring fastighetsmarknaden i 
Lund, där utvecklingen under det 

gångna året beskrivs och prognoser 
för det kommande året ges. Dessa be-
dömningar ligger sedan till grund för 
värderingen av LKFs fastighetsbe-
stånd. Resultatet redovisas i förvalt-
ningsberättelsen, sid 46.

Marknadsanalysen och fastighetsvär-
deringen ger sammantaget en bild av 
lönsamheten samt en riskbedömning 
av de fastigheter som inte bär sig eko-
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nomiskt och vår bedömning kring in-
vesteringar i olika områden. 

Utifrån bolagets långsiktiga mål, in-
vesteringsbehov samt marknadsmässiga 
och finansiella förutsättningar upprät-
tas årligen en ekonomisk långtidsprog-
nos. Syftet är att ge en bild av bolagets 
ekonomiska utveckling till följd av hyres- 
och kostnadsutveckling, kommande in-
vesteringar samt ränteutveckling. Prog-

nosen presenteras årligen för styrelse 
och ledning. 

LKF arbetar löpande med en finans-
policy som årligen förnyas och beslutas 
av styrelsen i vilken finansierings- och 
ränterisk regleras utifrån en normport-
följ. Normportföljen baseras i sin tur på 
ett antal långsiktiga simuleringar av olika 
räntenivåer och räntebindning samt dess 
effekter på bolagets ekonomi när räntan 
förändras då omvärlden förändras. Base-
rat på dessa konsekvenser ur ett finansi-
ellt perspektiv kan en normportfölj och 
räntestrategi fastställas inom ramen för 
finanspolicyn. Policyn följs sedan upp vid 
varje styrelsemöte för att säkerställa att 
vi följer den och att bedömda förutsätt-
ningar och riskförhållanden råder.

STYRELSEN
LKFs styrelse utses av bolagsstämman. 
Styrelsemedlemmarna nomineras av 
Lunds kommunfullmäktige. Styrelsen 
ska spegla mandatfördelningen i Lunds 
kommunfullmäktige. LKF har också 
arbetstagarrepresentanter i styrelsen. 
Styrelsen sammanträder ungefär en 
gång i månaden, inklusive årsstämman. 
Styrelsen har inga utskott. Varje styrelse-
möte föregås av ett presidium. Styrel-
sens- och VDs arbete regleras i arbets-
ordning och VD-instruktion för LKF. 

REVISORER
Bolaget upphandlar revisorer på den 
öppna marknaden i enlighet med LOU. 
Befintligt avtal med revisorer är på fyra 
år och sträcker sig till och med 2019. 

LEDNINGSGRUPPEN
VD har utsett en ledningsgrupp för LKF. 
Ledningsgruppens sammansättning 
speglar den funktionsindelning som LKF 
är organiserat i. Ledningsgruppen utö-
kades under 2016 med tre funktioner i 
samband med omorganisationen (se sidan 
44).Förutom den nya förvaltningsfunk-

tionen, med tre fastighetschefer i geo-
grafiska områden, består ledningsgruppen 
av cheferna för bygg, teknisk service, 
affärsutveckling, ekonomi samt HR. VD 
sammankallar och leder mötena, som 
hålls varannan vecka. 

INKÖP
Inköp sker inom ramen för LOU, Lagen 
om offentlig upphandling, och utifrån 
bolagets upphandlingspolicy. Förvalt-
ningsorganisationen står för en stor 
del av inköpen och huvuddelen av dess 
inköp görs via ramavtal och därefter 
sker avrop utifrån avtalen. Ombygg-
nad, underhåll och nyproduktion görs i 
projektspecifik upphandling. I all vår 
upphandling ställs specifika hållbarhets-
krav på leverantörerna kring sociala 
aspekter, miljökrav, samt krav på eko-
nomisk stabilitet, till exempel att leve-
rantören uppfyllt sina skatteåtaganden.

VÄRDERINGAR OCH ETISKT 
UPPFÖRANDE
LKF har fyra värdeord: mänsklig, lång-
siktig, pålitlig och utvecklande. Att följa 
dessa handlar om ledarskap. Introduk-
tionen till nyanställda är ett viktigt om-
råde som kommer att utvecklas under 
2017. Utöver det diskuteras värdeordens 
betydelse i utvecklingssamtal. Under 
inledningen av 2017 genomförs en 
medarbetarenkät som knyter an till 
värdeorden på längre sikt. Enkäten ge-
nomförs kontinuerligt, dock utan fast-
ställd frekvens. Årligen genomförs en 
kundenkät (se sidan 16).

Hållbarheten vilar på tre faktorer; 
miljö mässig, social och ekonomisk. För 
att balansera hållbarhetsfrågorna har 
LKF ett hållbarhetsråd som samlar olika 
verksamhetsfrågor och behandlar dem 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Miljöarbetet 
styrs via rutiner i det diplomerade 
miljö ledningssystemet och arbetet 
följs upp i ledningsgruppen årligen. 
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INTRESSENTDIALOG
LKF verkar för att, i enlighet med våra övergripande mål, erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och bidra 
till att skapa ett bättre Lund.  Hur väl vi lyckas uppfylla dessa mål avgörs i huvudsak av hur väl vi möter våra 
intressenters krav och förväntningar, vilka också förändras över tid i takt med att samhället utvecklas. En 
kontinuerlig dialog med våra hyresgäster, våra ägare, medarbetare, finansiärer, entreprenörer och olika 
samhällsaktörer är därför en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och driva verksamheten i rätt riktning.

Dialogerna sker via olika kanaler, i vårt dagliga arbete såväl som vid årliga undersökningar. 
Nedan har vi listat de intressentgrupper vi har bedömt som allra viktigast för oss baserat på hur avgörande 

dialogen är för LKFs möjligheter att uppfylla målsättningarna om att skapa attraktiva hem, bygga mer och 
att skapa ett bättre Lund.

LEVANDE RUM  INTRESSENTDIALOG

Intressentgrupp När lyssnar vi Det här är viktigt Hitta i redovisningen

HYRESGÄSTER •  Hyresgästmöten
•   Kundtjänst, felanmälan, 

sociala medier
•  Områdesvärdar
•   Kundtidning, hemsida, kund-

brev, trapphusinformation
•  Årlig kundundersökning
•   Samverkansmöten 

Hyresgästföreningen

•  Service
•  Skötsel och underhåll
•  Trygghet
•   Miljöfrågor, t ex 

källsortering
•   Aktiviteter i bostads- 

områden
•  Upprustning/ombyggnad
•  Hyresnivåer

Sid 24–33

ALLMÄNHETEN •  Kundtjänst, sociala medier
•  Hemsida
•  Mailutskick
•  Webbenkät

•  Kötider
•  Uthyrningsprinciper
•  Nyproduktion
•  Omflyttningsfrekvens

Sid 8–9, 20–23

MEDARBETARE •   Arbetsplatsträffar, 
personalinformation

•  Medarbetarenkät
•  Utvecklingssamtal
•  Facklig samverkan

•  Arbetsvillkor och arbetsmiljö
•  Jämställdhet
•  Kompetensutveckling

Sid 38–41

ÄGARE / FINANSIÄRER •  Styrelsemöten
•  Ägarsamråd
•  Årsstämma
•  Finansiering

•  God ekonomi
•  Byggvolymer
•  Hållbarhetsarbete
•  Varumärke
•  Kreditbetyg
•   Investeringsplaner
•  Riskhantering

Sid 12–13, 20–23, 28

SAMHÄLLET •   Samråds- och Samverkans- 
möten

•  Remisser
•  Seminarier/workshop
•  Nätverk

•  Översikts- och detaljplanering
•  Miljöarbete
•  Sociala förturer
•  Nyproduktion
•  Förvaltningsfrågor
•  Hyresutveckling

Sid 20–24, 28

LEVERANTÖRER •  Upphandling
•  Dialog

•   Upphandling (LoU), Miljökrav, 
Sociala krav, Ekonomi

Sid 10–11
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För att utveckla verksamheten på längre sikt är vi aktiva i ett antal forum, 
nätverk, intresseföreningar och branschorganisationer för att lyssna av 
omvärlden, bevaka förändringar, identifiera trender med mera.

SNÖ
(Samverkan, 

Narkotika, Örat 
mot marken)

SABO

CSR Syd

Lunds 
Klimatallians

Hyresgäst- 
föreningen Skånehem

INitiativet 
Lund

Citysamverkan

Miljöbron

LundaEkoII

LundaVind

EU-projekt 
CityFiedFuture By Lund

Skåneinitativet

HBV

Fastigo

Fastighets- 
branchens 

Utbildnings- 
nämnd

Fastighets- 
föreningen 
Lunds City

Brottsföre- 
byggande rådet

Tamam

Fastighets- 
ägarna syd

Kommentus

Forum för 
Hållbar energi
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LKF BLAND DE TRE BÄSTA 
I SVERIGE INOM SERVICE

Mot slutet av 2016 genomförde LKF sin årliga enkät bland bostadshyresgästerna. LKF fick 
generellt väldigt högt betyg, hela 84 procent tycker att vi levererar mycket bra eller ganska 
bra service. Tack vare det höga betyget från våra kunder nominerades LKF till Kundkristallen 
som ett av tre bästa bostadsföretagen i Sverige i kategorin Högsta Serviceindex. 

Sedan många år genomför LKF en kund-
enkät bland sina hyresgäster genom en 
enkät med en tredjedel av sina bostads-
hyresgäster per år, det vill säga cirka 
3 000 hushåll  per gång. Svarsfrekvensen 
är mycket hög, cirka 60 procent, vilket 
innebär att underlaget i år är cirka 1 800 
svarande.

Bostadshyresgästerna är LKFs vikti-
gaste intressentgrupp och vi vill följa 
upp hur våra produkter och vår service 
uppfattas hos dem. LKF vill också se 
hur betygen står sig i jämförelse med 
andra i branschen samt kontinuerligt 
få ett brett underlag för att kunna 
göra rätt förbättringar.

Totalt Serviceindex för LKF har under 
året ökat till 83,8 (83,6) med stark för-
bättring inom att ”Ta kunden på allvar” 
samt bästa betyg i klassen för ”Rent 
och snyggt”. 

Totalt Produktindex ökade en pro-
centenhet till 83,1 och är bäst i klassen 
bland bolag med mer än 9 000 lägen-
heter. LKF är bäst i klassen inom områ-
det ”Lägenheten” och visade en stark 
förbättring inom ”Allmänna utrymmen.”

Undersökningen genomförs av un-

dersökningsföretaget AktivBo. En be-
tydande del av Sveriges bostads- och 
fastighetsbolag mäter och jämför sig 
med deras enkäter, vilket gör att LKF 
kan få exakta jämförelser inom ett an-
tal intressanta områden. 

I god tid innan enkäten skickas ut får 
de som ska vara med ett brev från LKFs 
vd där hyresgästerna uppmanas att 
svara så att LKF kan utveckla service 
och produkter. Hyresgästen kan sedan 
svara på enkäten digitalt eller via brev.

Det är också många som lämnar bra, 
skriftliga kommentarer. Det är något 
av en guldgruva för oss, med detaljera-
de förslag som vi direkt kan göra något 
konkret av. Oftast handlar det om de 
gemensamma utrymmena som tvätt-
stugor och utemiljöer.

LKF har haft lägre betyg på service-
parametrar som besökstider och telefon-
tider. Att öka tillgängligheten var ett av 
de viktigaste skälen bakom den omor-
ganisation som genomfördes under 
2016. Enkäten är utskickad en månad 
efter att omorganisationen startade 
och LKF kan redan se förbättringar på 
besökstider och telefontider, med en 

ökning från 75 till 78 procent.
Svaren på enkäten används sedan 

konkret ute i verksamheten genom att 
vi arbetar fram åtgärdsförlag specifikt 
på områden där betygen blivit svagare. 
Detta görs tillsammans med hela per-
sonalgruppen.

Att informera om enkäten såväl ex-
ternt som internt är viktigt. LKF skriver 
om enkäten på hemsidan och gör re-
portage i kundtidningen. LKF sätter 
också upp anslag i trapphusen där vi 
berättar vilka aktiviteter som ska ge-
nomföras i just det specifika bostads-
området. 

Den årliga kundundersökningen är 
mycket viktig för LKF, både externt och 
internt. Den används både som en morot 
för de anställda så att vi kontinuerligt 
fortsätter att förbättra oss och för att 
visa för hyresgästerna att vi verkligen 
lägger ner mycket tid på enkäten och 
tar tag i de brister som kommer fram. 

Internt är det viktigt att alla ser att 
det faktisk ger resultat för hyresgäs-
terna när vi arbetar hårt och genomför 
förbättringar. Att se att man som en-
skild arbetstagare kan göra skillnad.

LEVANDE RUM  INTRESSENTDIALOG: KUNDENKÄT

Bostadshyresgästerna är LKFs viktigaste intressentgrupp 
och vi vill följa upp hur våra produkter och vår service 
uppfattas hos dem. LKF vill också se hur betygen står sig 
i jämförelse med andra i branschen samt kontinuerligt få 
ett brett underlag för att kunna göra rätt förbättringar.
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Serviceindex

Produktindex

83,8%

83,1%

Rent och snyggt

82,2%

Utemiljön

81,2%

Ta kunden på allvar

80,9%

Lägenheten

83,1%

Hjälp när det behövs

87,8%
Trygghet

85,7%

Allmänna utrymmen

85,2%

Resultat av LKFs nöjd-kund mätning

Att öka tillgängligheten var ett av de 
viktigaste skälen bakom den omorganisation som 
genomfördes under 2016. Enkäten är utskickad en 

månad efter att omorganisationen startade och LKF kan 
redan se förbättringar på besökstider och telefontider, 

med en ökning från 75 till 78 procent.
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VÄSENTLIGHETSANALYS
Väsentlighetsanalysen syftar till  att hjälpa oss att reda ut vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för 
oss att arbeta med och ligger också till grund för denna hållbar hetsredovisning.  Analysen har genomförts 
under 2016 genom workshops och validering i ledningsgruppen inom LKF och har baserats på underlag 
från intressentdialogerna, hur viktig frågan är för LKF ur strategiskt perspektiv samt hur stor inverkan 
vårt arbete med den specifika hållbarhetsfrågan har på miljön, individen eller samhället.  Detta kvalitativa 
underlag har omsatts i kvantitativt och de högst värderade aspekterna har definierats som våra mest 
väsentliga hållbarhetsfrågor.

LEVANDE RUM  VÄSENTLIGHETSANALYS

LKF

SAMHÄLLET

ETT HEM

D

A
B

F

G

C

H

I

E

Metodiken för väsentlighetanalysen har följt GRI SRS principer för att definiera innehåll i redovisningen.
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Ekonomiskt resultat 
Beskrivning: Våra målsättningar att 
bygga mer, skapa attraktiva hem och 
att skapa ett bättre Lund ger hållbar-
hetsvinster för både oss och våra in-
tressenter. Vår finansiella styrka och 
stabilitet är en avgörande faktor för att 
kunna uppfylla dessa mål och skapa en 
långsiktigt hållbar affär.

GRIreferens: Delstandard 201 
Rapporthänvisning:  sid. 46

Primärenergianvändning 
Beskrivning: Energieffektivisering i våra 
fastigheter är viktigt för oss ur både 
miljömässig och ekonomisk synpunkt. 
Genom att ha fokus på primärenergi-
användning tar vi ansvar för vår energi-
användning ur ett livscykelperspektiv.

GRIreferens: Delstandard 302 
Rapporthänvisning:  sid. 30, 34

Samverka för hållbara 
boendet och samhället 
Beskrivning: Vi vill bidra till att skapa 
ett hållbart Lund. Vi arbetar bland annat 
för en hållbar integration och att bygga 
hem för alla grupper i samhället. Vi satsar 
på barn och ungdomar, för att tillsam-
mans utveckla framtidens boende. 
Utvecklings projekt, men även den dagliga 
verksam heten, bedriver vi i stor om-
fattning tillsammans med leverantörer 
av varor och tjänster och andra sam-
verkanspartners.  

GRIreferens: Delstandard 206, 205, 414 och 308.
Rapporthänvisning:  sid. 28

Trygghet och trivsel i 
och kring fastigheten
Beskrivning: Grunden för hög trivsel 
och trygghet baseras på en god boende-
kvalitet med väl underhållna bostäder, 
attraktiv utemiljö  och god service till 
en rimlig hyra.

GRIreferens: Delstandard 416 
Rapporthänvisning:  sid. 24

Avfallshantering i våra 
bostadsområden
Beskrivning: Vi vill göra det möjligt för 
våra hyresgäster att leva hållbart, att 
källsortera och återbruka är en viktig 
del i detta.  Avfallshanteringen i våra 
bostadsområden är en viktig fråga för 
oss både ur miljömässig och ekonomisk 
synvinkel men även ur trivsel och 
trygghetsaspekt. 

GRIreferens: Delstandard 306
Rapporthänvisning:  sid. 32, 35

Nöjda medarbetare
Beskrivning: Våra medarbetare är den 
viktigast tillgången för att LKF ska kunna 
nå våra mål. Därför arbetar vi med att 
säkerställa att LKF är en attraktiv arbets-
givare för såväl befintliga som  presumtiva 
medarbetare. 

GRIreferens: Delstandard 401, 403, 404, 405 
Rapporthänvisning:  sid. 38

Utveckling av stadsdelar 
och bostadsområden
Beskrivning: Vi arbetar med hela 
boendemiljön, eftersom goda bostads-
områden bidrar till ökat välmående och 
ger människor möjlighet att utvecklas. 
I samverkan med boende bedriver vi 
utvecklingsarbete för att skapa attrak-
tiva bostäder och utemiljöer

GRIreferens: Delstandard 413, 415 
Rapporthänvisning:  sid. 24–25

Boinflytande
Beskrivning: Vi vill att våra hyresgäster 
ska kunna känna sig delaktiga i utfor-
mandet av sin boendemiljö. LKF och 
hyresgästföreningen har träffat avtal 
om boinflytande som ger hyresgästerna 
rätt till samråd och information, samt 
möjligheter till inflytande. 

GRIreferens: 102-2
Rapporthänvisning:  sid. 24

Hållbar nyproduktion 
och renovering
Beskrivning: I LKFs  nyproduktion ställs 
höga miljö- och energikrav. Vi bygger 
för långsiktig förvaltning och strävar 
efter rimliga hyror men utmanar även 
framtiden i spetsprojekt. Renovering och 
ombyggnad av befintliga bostadsom-
råden sker i samverkan med de boende 
och med målsättning att behålla en 
rimlig hyresnivå. 

GRIreferens: Delstandard 203, 301 
Rapporthänvisning:  sid. 20

A D

E

F
I

H

G

B

C

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
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LEVANDE RUM  BYGGA FLER BOSTÄDER

REKORDHÖG NYPRODUKTION 
OCH INVESTERINGSNIVÅ
Den historiskt höga nyproduktionen fortsatte under 2016. Totalt färdigställdes 181 bostäder 
jämfört med 103 under 2015. Inte sedan 2011 har LKF färdigställt så många bostäder. Under 
november 2016 hade LKF 805 bostäder i produktion, vilket är den högsta siffran någonsin för 
bolaget. De 805 bostäderna ingår i åtta olika projekt och representerar totalt sett investeringar 
om cirka 1,66 miljarder kronor. Under 2017 kommer drygt 400 bostäder att färdigställas.

De 181 bostäder som färdigställdes 
under 2016 ingick i fem olika projekt, 
varav ett, Brandstationen med 45 lägen-
heter, färdigställdes i sin helhet under 
året.  Vi har även färdigställt 40 lägen-
heter i Oden etapp 2, 16 lägenheter i 
Vänorten på Östra Torn, 48 lägenheter 
i Fossilen Södra Råbylund etapp 1, samt 
32 lägenheter på Linero torg etapp 1. 

LKFs mål är att byggstarta mellan 
250 och 300 bostäder om året. För att 
klara det långsiktigt krävs en projekt-
portfölj på runt 1 500 lägenheter, en 
nivå som vi låg på under 2012–2014, 
vilket gett förutsättningar för att nå 

målen för byggstarter de senaste åren. 
Under 2016 byggstartade LKF 293 lägen-
heter, året innan var siffran 345 och 
under 2014 var den 298. LKF bedömer att 
under 2017 kunna byggstarta mellan 
400–450 bostäder vilket innebär inves-
teringar på cirka 800 miljoner kronor. LKF 
har aldrig byggt eller investerat så 
mycket som nu. 

LÅNGSIKTIGT KRÄVS EN STÖRRE 
PROJEKTPORTFÖLJ
För tillfället är projektportföljen mindre än 
målsättningen på cirka 1500 lägenheter, 
runt 1 100 lägenheter, vilket gör att det 

ser svårt ut att nå målet om byggstarter 
efter år 2019. LKF gör nu extra satsningar 
för att öka portföljen och har bland annat 
anställt en projekt utvecklare som bör-
jade i januari 2017. Projektutvecklaren 
ska framför allt arbeta med de tidiga 
delarna av projekten så att projekt-
portföljen kan växa igen. Samarbetet 
med Lunds kommun för extra markan-
visningar har under 2016 resulterat i 
tre olika projekt. Vi arbetar vidare nära 
kommunen för ytterligare markanvis-
ningar som kan möjliggöra att ytter-
ligare öka byggtakten för att möta den 
stora efterfrågan på bostäder i Lund.

På Sofieberg, alldeles intill Tunaparken, bygger vi 128 lägenheter. 53 lägenheter ska hyras ut via vår bokö till sökande som fyllt 18 men inte 26 år.  
Resterande lägenheter blockuthyrs till universitetet.
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Under 2017 räknar LKF med att bygg-
starta mellan 400 och 450 lägenheter, 
inklusive temporära bostäder för nyan-
lända. Det finns tre sådana projekt 
som troligtvis kan byggstartas under 
2017 med 24 bostäder i varje, totalt 
72. Övrig nyproduktion kommer att 
ske i fyra projekt, varav två på södra 
Brunnshög. Det ena är Hammocken, 
söder om Spårvägsgatan, med 115 lä-
genheter, fem avdelningar förskolor 
och ett underjordiskt garage. Planerad 
byggstart är hösten 2017. Det andra 
ligger på motsatta sidan av Spårvägs-
gatan, kallas Xplorion och är ett spjut-
spetsprojekt. Det är 55 lägenheter 
med byggstart hösten 2017. Här pro-
var vi olika teknikformer för att minska 
miljöpåverkan på olika sätt.

I Xplorion tas byggnadsnämndens 
krav på parkeringsplatser delvis bort, 
istället ska LKF se till att de boende 
inte har något behov av att äga en bil. 
Medlemskapet för en bilpool ska ingå i 
hyran och det ska finnas mycket bra 
uppställningsplatser och annan service 
för cyklar. 

EGEN PERSONAL SÄKRAR 
HÅLLBARHETEN
Det övergripande hållbarhetsarbetet 
inom nyproduktion bygger på LKFs 
medvetna och långsiktiga strategi att 
ha egen personal som hanterar alla ny-
byggnadsprojekt. Vår byggavdelning 
har nio anställda och byggprojektledar-
na driver projekten från start till mål, 
vilket innebär att vi har bättre kontroll 
över processer och materialval, effektiv 
erfarenhetsåterföring och beredskap 
att öka byggtakten, vilket är en förut-
sättning för att nå de uppsatta målen.

När det gäller materialval använder 
vi Sunda hus, ett webbaserat system 
med stöd till fastighetsägare som vill 
fasa ut farliga ämnen. Vi har valt ut ett 
antal material och produkter som lim, 
målarfärg, spackel, avjämningsmassor, 
som vi använder. De ska hålla klass A 
och B. LKF ställer ofta hårdare miljökrav 
än vad BBR (Boverkets byggregler) 
anger. Inom energi ligger vi 15–20 pro-
cent under BBRs krav. Vi arbetar med 
solenergi och solceller i merparten av 
projekten. 

805
BOSTÄDER I PRODUKTION

1,66
MILJARDER KRONOR INVESTERADE
I PÅGÅENDE PROJEKT

181(103)

FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER

293(345)
BYGGSTARTADE LÄGENHETER 2016

800
MILJONER KRONOR I PLANERADE 
INVESTERINGAR FÖR ATT BYGGSTARTA 
400 – 500 BOSTÄDER 2017
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SOM MEST

Längs den planerade spårvägsgatan på Södra Brunnshög kommer 
vi att bygga en ny typ av hyresrätter med inriktning på hållbarhet 
och miljö. Här kommer hyresgästen att kunna påverka både miljön 
och sin egen ekonomi på ett helt nytt sätt.
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LEVANDE RUM  BYGGA FLER BOSTÄDER

RISK FÖR ÖKADE BYGGKOSTNADER
LKF ser en risk i att byggkostnaderna 
kan öka framöver eftersom det är hög-
konjunktur i byggbranschen. LKFs be-
dömning är att prisnivån ökade med 
cirka 15 procent under 2016.

LKF väljer strategiskt att bygga fastig-
heter som kan stå under många år och 
till låga drifts- och underhållskostnader. 
Det är vår övertygelse att detta är ett 
bättre val, ur såväl ekonomisk som miljö-
mässig aspekt. LKF har höga ambitioner 
för underhållet vilket innebär att stora 
satsningar görs även inom detta område. 
Det är ett aktivt strategiskt val som 
LKF har gjort.

STYRNING OCH UTVÄRDERING
LKF arbetar systematiskt med projek-
teringsanvisningar där vi anger hur 
fastigheterna ska se ut i detalj.

Årligen görs avstämningar då vi följer 
upp utfall i förhållande till våra mål.

BRANDSTATIONEN 
Brandstationen färdigställdes under året som ett miljömedvetet boende. Det är totalt 
45 lägenheter i kvarteret Brandstationen vid Kävlingevägen som uppfyller kravet 
passiv husstandard. Inom området har fyra bostadshus i tre till fyra våningar byggts. 
Inom området finns också områdeskontor, gemensamhetslokal, garage med 45 platser, 
cykelparkeringar samt anläggning för sophantering. Inflyttning skedde under 2016.

På taket finns solceller om cirka 500 m2. Stora satsningar har också gjorts på utemiljön 
och fastigheternas gemensamma gård. 

LINERO TORG
Det nya torgets placering och utform-
ning öppnar upp Linero centrum för be-
sökare. Två punkthus, 14 respektive 10 
våningar, med 94 lägenheter har byggts 
ovanpå den nya livsmedelsbutiken. 32 
lägenheter blev klara 2016, resterande 
i januari 2017. Bostäderna integrerar 
torget med bostadsområdet, vilket 
förbättrar servicen för de boende och 
gör torget mer levande. Det är också 
viktigt att tillgängligheten är god i och 
kring centrat.  Visionen är att vi genom 
utbyggd handel, service och nya bostäder 
ytterligare ska stärka Linero Torg som en 
attraktiv och trygg mötesplats för boende 
i området och dess närhet.
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PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2016

Pågående* Planerat 
2017-2020

Totalt 
per projekt

Arkitekt Totalentre prenör

Oden et 2, Vikingavägen 38 38 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB

Vänorten, Östra torn 16 16 Wigot konsult AB BAB Byggtjänst AB

Brandstationen, Kävlingevägen 45 45 Axel Carlsson Arkitekter Thage 

Linero Torg 32 50 82 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB

Fossilen, Södra Råbylund 33 132 165 Jaenecke Arkitekter Thage

Snickaren, väster 61 61 Open Studio Arkitekter Wästbygg

Arkivarien 28 28 Sydarkkonstruera Serneke

Sofieberg 128 128 Fojab Arkitekter Wästbygg

Mineralen, Veberöd 37 37 Jaenecke Arkitekter Byggnadsfirman Otto 

Magnusson 

Dokumentet 115 115 Fojab Arkitekter Wästbygg

Nymfen, Södra Råbylund 73 73 Sydarkkonstruera Serneke

Hammocken, Södra Brunnshög 102 102 Plan och byggnadskonst

Xplorion, Södra Brunnshög 55 55 LINK Arkitekter

Bullerbyn, Norra Fäladen 105 105 Gunilla Svensson Ark

Kryptan, S. Sandby centrum 45 45 Möller Arkitekter

Offerkällan, N. Fäladen 140 140 Fojab Arkitekter

Ejdervägen 25 25 Kamikaze Arkitekter

Kuylenstierna, Genarp 25 25 Jaenecke Arkitekter

Ladugårdsmarken, N Fäladen 60 60 Sydarkkonstruera

Klockaren i Dalby 25 25 Marie Ericsson Arkitekter

Råbykungen/Stenkrossen 105 105 White arkitekter

Spinnrocken och Ullen 25 25 Bredgatan arkitekter

Stångby 70 70  –

Koggen 1 30 30 Kamikaze Arkitekter

Påskagänget 4 i Dalby 60 60 Liljewalls Arkitekter

Skymningen 5, S Brunnshög 40 40 Fojab Arkitekter

Västra Pilelyckan 50 50 Jaenecke Arkitekter

Solhällan, Mårtens Fälad 100 100  –

Summa lägenheter 164 624 1062 1850

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2016

Pågående* Planerat 
2017-2020

Totalt 
per projekt

Arkitekt Totalentre prenör

Oden et 2, Vikingavägen 2 2 Sydarkkonstruera Byggmästar´n i Skåne AB

Linero Torg 12 12 Arkitektmagasinet AB Byggmästar´n i Skåne AB

Fossilen, Södra Råbylund 15 15 Jaenecke Arkitekter Thage

Arkivarien äldreboende 76 76 Sydarkkonstruera Serneke

Dokumentet 13 13 Fojab Arkitekter Wästbygg

Hammocken, Södra Brunnshög 13 13 Plan och byggnadskonst

Kryptan, S. Sandby centrum 12 12 Möller Arkitekter

Offerkällan, N. Fäladen 12 12 Fojab Arkitekter

Stångby, äldreboende 40 40  –

Koggen 1 18 18 Kamikaze Arkitekter

Summa boendeenheter 17 101 95 213

Total summa 181 725 1157 2063

ANTAL BOSTÄDER

SÄRSKILDA BOENDEN
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LEVANDE RUM  ATTRAKTIVA HEM

LKF har en mycket hög efterfrågan på 
sina bostäder, vilket framgår av den 
låga vakansgraden och det höga sök-
trycket. Vårt utbud av hyreslägenheter 
riktar sig till flera kundgrupper. Det 
medför att vi utöver att vårt bestånd 
har en geografisk spridning också er-
bjuder bostäder till varierad prisnivå, 
storlek och kvalitet. För att möta flera 
olika kundgrupper och deras efterfrågan 
har vi ett differentierat bostadsutbud. 

Attraktivitet för en produkt är starkt 
förknippat med prisvärdhet. LKF har 
en modell, kallad Lundamodellen, för 
hyressättning av lägenheter som bygger 
på lika och rättvis bedömning av bruks-
värdet. Varje lägenhet har värderats 
med utgångspunkt från ett antal egen-
skaper som LKF, hyresgästföreningen 
och Fastighetsägarna Syd är överens 
om. Skillnader i dessa egenskaper av-
speglar sig i skillnader i hyra.

DELAKTIGA HYRESGÄSTER FÖR 
ÖKAD TRIVSEL
LKF och Hyresgästföreningens uppgift 
är att skapa goda förutsättningar,  
underlätta och erbjuda möjligheter för 
de boende att engagera sig. Hyresgäs-
ternas inflytande och delaktighet är 

bra för de boende, för LKF och för 
kommunen.

Hyresgäster som får möjligheter att 
påverka service, standard och kvalitet i 
boendet bidrar till att göra boendet 
trivsamt och tryggt.

Hyresgästerna har inflytande över 
sitt boende på flera olika sätt. Bland 
annat genom hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll och tillval i lägenheten. 
Lokalt sker samverkan med Hyresgäst-
föreningen genom årliga bostadsmö-
ten och bosamråd, två gånger per år. I 
samband med ombyggnader sker dia-
log med hyresgästerna enligt en ge-
mensamt framtagen modell, som innebär 
att flera informationsmöten genom- 
förs med möjlighet att lämna förslag 
och synpunkter på omfattning och 
innehåll. På övergripande nivå arbetar 
en boinflytandekommitté med Boutskott 
som initierar, förbereder och driver olika 
frågor.

BOSOCIALT ARBETE
Våra lägenheter, men också våra trapp-
hus, gårdar och tvättstugor, skapar den 
boendemiljö som vi vill ska vara trygg 
och trivsam för våra hyresgäster. Till-
sammans med våra hyresgäster vill vi 

utveckla trygghet och trivsel i våra om-
råden ännu mer. Under 2016 arrange-
rade LKF flera bosociala aktiviteter, till 
exempel dockteater i tolv bostadsom-
råden, grill fester med olika aktiviteter 
för barn, bland annat på Norra Fäladen 
och Linero samt Trygghetsprojekt på 
Linero. 

En viktig förutsättning för aktivite-
terna i bostadsområdena är hyresgäst-

ATTRAKTIVA HEM
Grunden för en god boende kvalitet baseras på välskötta fastigheter, i en trygg och säker 
boendemiljö med en god service. Under 2016 har vi arbetat aktivt inom alla dessa delar för 
att skapa hem som upplevs som attraktiva. 
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lokalerna. Under 2016 har vi skapat en 
gemensam profil för alla entréer till 
hyresgästlokalerna och försett lokalerna 
med bredbandsuppkoppling.

UTEMILJÖN I FOKUS
En välplanerad utemiljö ger effekter 
både ur trivsel och trygghetsaspekt 
men kan också bidra till till exempel 
effektiv dagvattenhantering.

Lekplatser och öppna ytor för lek är 
något vi prioriterar i våra utemiljöer. 
Inom LKF finns bland annat lekplatser 
med aktivitetsredskap och de med 
ökad tillgänglighet för rörelsehindrade. 

Större växtplanteringar har genom-
förts på bland annat Offerkällan.

En inventering i våra bostadsområden 
har initierats gällande om vi kan göra åt-
gärder för att lokalt ta hand om dagvatten, 
i syfte att minska risken för över svämning 
i källare vid regn och för att minska be-
lastning på reningsverk. Åtgärder har 
även genomförts tidigare, bland annat 
har dagvattendammar anlagts.

Under 2016 beviljades LKF bidrag från 
Boverket för omfattande satsningar på 
utemiljön i ombyggnadsprojektet på 
Linero, vilket kommer att färdigställas 
under 2017.

SÄKER INOMHUSMILJÖ
Det är viktigt för oss att våra hyresgäster 
mår bra och känner sig trygga i sitt hem. 
Bland annat ger den årliga kundenkäten 
återkoppling på hur våra hyresgäster 
upplever sin inomhusmiljö. Frågor ställs 
bland annat om lägenhetens temperatur 
och värmekomfort, hur hyresgästen 

upplever luftkvalité, ljud och ljusmiljö 
samt hur man upplever säkerheten 
mot inbrott och den personliga säker-
heten i till exempel källare. 
LKF genomför ett antal kontroller och 
mätningar för att säkerställa en sund 
och behaglig inomhusmiljö. Regelbun-
det genomförs ventilationskontroller 
men här krävs också att hyresgästen 
själv bidrar genom att hålla ventiler 
öppna och rengöra filter. Utöver stick-
prov kontrolleras även varmvatten-
temperaturen i värmecentralerna via 
ett datoriserat och övervakat system, 
detta i syfte att förhindra utbrott av 
legionella. Korttidsmätningar av radon 
med stickprov i hela vårt fastighetsbe-
stånd har genomförts under de senaste 
tio åren. Under 2016 har det dessutom 
genomförts långtidsmätningar på ett 
antal områden. Inga värden över 
gränsvärdet har uppmätts. 

EN LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING 
TILL VÄRDE FÖR ALLA
LKFs underhållsarbete grundar sig på 
vår målsättning att vara en långsiktig 
och ansvarsfull fastighetsägare. Efter-
som vi vet att vi kommer äga våra fast-
igheter under många år, är vår förvalt-
ning långsiktigt inriktad och strävar 
mot att hitta synergifördelar genom 
större insatser som sänker kostnader 
över tid. I detta arbete är underhålls-
planen ett centralt verktyg som vi upp-
daterar kontinuerligt genom att inven-
tera våra fastigheter och kartlägga 
åldern på samtliga delar. Genom att 
också driva och samordna större åtgärder 
som tar fasta på flera behov samtidigt, 
minimerar vi behovet av akuta insatser 
som bara ger kostnadsbesparingar på 
kort sikt. Istället fokuserar vi på ett 

kontinuerligt underhåll, vilket ger en 
stabilitet i vårt arbete och en trygghet 
för våra hyresgäster.

ETT INKLUDERANDE 
UNDERHÅLLS- OCH 
OMBYGGNADSARBETE                                                                                                                         
LKF har tillsammans med Fastighets- 
ägarna och Hyresgästföreningen utvecklat 
Lundamodellen, ett upplägg som pre-
ciserar hur olika underhålls- och om-
byggnadsåtgärder påverkar hyran. Detta 
ger en tydlighet och transparens till 
vårt kontinuerliga arbete. Vi ger också 
våra hyresgäster en möjlighet att kom-
ma med synpunkter och därmed aktivt 
påverka sin boendemiljö. Genom att på 
detta vis involvera våra hyresgäster i ar-
betet skapar vi en bättre förståelse 
som underlättar både planering och 
genomförande.

STÖRRE PROJEKT
Under 2016 genomförde LKF 300 olika 
ombyggnads- och underhållsprojekt. 
Det största är CityFied i kvarteret Eddan 
på Linero. Arbetet i kvarteret Labben 
som pågått under två år färdigställdes 
också under året, där vi gjort stamby-
ten, badrumsrenoveringar och förbätt-
rat ventilationssystemet. Ett annat vik-
tigt projekt som färdigställdes under 
året var Linero Torg, där vi totalrenove-
rat större delen av fastigheten och gjort 
helt nya planlösningar.

Ett projekt som kommer att påverka 
LKF på lång sikt är Kraftringens planerade 
utbyggnad av fjärr värmenätet till Dalby. 
Detta innebär att vi ersätter behovet 
av gas i takt med att våra fastigheter 
successivt ansluts. Detta blir ett ytterli-
gare stort steg mot vårt mål att bli helt 
fossilfria till 2020.
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LEVANDE RUM  ATTRAKTIVA HEM

CITyFiED
CITyFiED är ett EU-finansierat projekt 
med målet att ta fram en fungerade 
modell för att energieffektivisera äldre 
bostadsområden. Genom att bland annat 
utveckla och implementera innovativ 
teknik och smarta el-  och fjärrvärme nät, 
ligger fokus på att minska energi-
användningen och utsläppen av växt-
husgaser och istället öka användning-
en av förnyelsebara energikällor. 
Förutom i Lund genomförs projektet 
även i Spanien och Turkiet med ett 40-tal 
intressentstäder som tar del av resulta-
tet. Förutom att utveckla en modell för 
att modernisera äldre bostadsområden 
bidrar projektet till att sprida kunskap 
kring renoveringar mellan länder.

På Linero har vi tillsammans med 
våra samarbets partners Lunds kommun, 
Kraftringen och IVL Svenska Miljöinsti-
tutet genomfört ett flertal insatser för 
att minska den generella energiför-
brukningen så att vi når en energinivå i 
klass med nyproducerade bostäder. 
Bland annat har vi gjort tilläggsisolering 
av vindar, installerat nya fjärrvärme- 
växlare, genomfört fönsterbyten och 
installerat varmvattenmätare i varje 
lägenhet så att hyresgästen kan se och 
betala för sin egen förbrukning. Genom 
CITyFiED-projektet strävar vi efter att 
nå högt satta energi- och miljömål utan 
att ge avkall på god komfort och rimliga 
hyror för våra hyresgäster.

CITyFiED-projektet involverar 16 
stycken byggnader på Linero, vilket 
motsvarar 379 hyreslägenheter. För att 
detta skulle gå smidigt inleddes det 

kommunikativa arbetet kopplat till 
projektet redan 2014. Genom informa-
tions- och planeringsmöten och work-
shops har hyresgästerna getts möjlighet 
att medverka direkt till att utveckla 
Lineros framtid.

Genom att delta i EU-projektet får vi 
möjlighet att dra nytta av andra länders 
kunskap samtidigt som vi själva kan bidra 
med våra erfarenheter. I andra delar av 
Europa är det exempelvis inte vanligt 
att involvera hyresgästerna i processen.

Genom att bland annat utveckla och implementera innovativ 
teknik och smarta el  och fjärrvärme nät, ligger fokus på att minska 
energi användningen och utsläppen av växt husgaser och istället öka 
användningen av förnyelsebara energikällor. 

Genom CITyFiED-projektet strävar vi efter 
att nå högt satta energi- och miljömål utan 
att ge avkall på god komfort och rimliga 
hyror för våra hyresgäster.
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BOSOCIALT ARBETE
Genom att ge alla boende möjligheten 
att delta i utvecklingen av sin närmiljö 
skapar vi förutsättningar för jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden, 
vilket leder till långsiktig hållbar livsmiljö. 
Delaktighet och dialog säkerställer 
även att vi tar del av de boendes upp-
levelser och är en förutsättning för att 
förstå hur vi ska bidra till ökad trygg-
het och trivsel i området. Det är viktigt 
att få med detta vid fysisk upprustning 
för att stärka områdets identitet och 
främja känslan av samhörighet.

I linje med detta har vi under 2016 an-
tingen genomfört egna insatser eller 
gett utrymme åt andras initiativ för att 
stärka samhörigheten inom Linero.

·    Hyresgästerna fick svara på en enkät 
för att undersöka behovet av åtgärder 
för att göra området trivsammare 
och tryggare att bo i. Resultatet ligger 
till grund för ett flertal planerade in-
satser under 2017.

·    Boverket har beviljat bidrag till ut-
veckling av flera nya aktivitetsytor för 
odlings-, lek- och mötesplatser, där de 
boende har fått lämna förslag till ut-
formningen. Vår förhoppning är att 
detta bidrar till ett tryggare, mer jäm-
ställt och demokratiskt bostadsområde. 
Ungdomar på Linero kommer tillsam-
mans med en konstnär att skapa ett 
konstverk som ska placeras vid en av 
mötesplatserna. 

·    Boverket har även beviljat bidrag till att 
genomföra ”Världens trädgård LineRo” 
där hyresgästerna är delaktiga under 
hela planeringsprocessen och även till 
viss del i genomförandet. 

·    Tillsammans med kommunen, arbets-
förmedlingen, försäkringskassan har ett 
integrations- och sysselsättningsprojekt 
beviljats EU-bidrag. Projektet  - ”Initia-
tivet i Lund” drivs under 3 år med må-
let att skapa arbete för 75 personer 
som står långt från arbetsmarknaden

·    Vi samverkar med den ideella fören-
ingen Tamam som arbetar med barn, 
unga och unga vuxna för mångfald, 
anti-rasism och ungas samhällsenga-
gemang med bland annat läxhjälp

·   Tillsammans med Lunds Renhållnings-
verk har vi startat en kvartersnära 
återbruksbutik ”Fixa Till” med syftet 
att uppmuntra till hållbar konsum-
tion, bland annat genom återbruk av 
kläder och möbler.
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År 2016 har de sociala hållbarhetsfrågor-
na varit i fokus i vår omvärld och också 
präglat vårt arbete. Bostäder för nyan-
lända, med goda förutsättningar för en 
lyckad integration, är en viktig fråga för 
oss. Vårt bosociala arbete, där vi arbetar 
nära våra hyresgäster för att skapa ökad 
känsla av trygghet och trivsel, har tydlig-
gjorts som en strategisk fråga för oss 
och har fått ökade resurser i och med 
den omorganisation som genomförts 
under året. 

Miljöfrågorna inom LKF är strategiska 
frågor såväl som något som lever i den 
dagliga verksamheten. Arbetet styrs 
genom miljöledningssystemet och ut-
vecklas i nära samverkan med våra in-
tressenter. Inom vårt miljöarbete finns 
mål som rör både den direkta närmiljön 
för våra hyresgäster och åtgärder som i 
hög grad bidrar till Lunds kommuns mål. 

Våra målsättningar att bygga mer, 
erbjuda attraktiva hem och att skapa ett 
bättre Lund ger hållbarhetsvinster för 
både oss och våra intressenter. Vår finan-
siella styrka och stabilitet är en avgörande 
faktor för att kunna uppfylla dessa mål 
och skapa en långsiktigt hållbar affär.

Samhällsengagemang
LKF bygger för breda målgrupper. Allt 
från mindre lägenheter till radhus, för 
att möta efterfrågan i Lund. Under 2016 
togs bland annat beslut om byggnation 
av student och ungdomsboende på 
Sofieberg samt kvarteret Nymfen med 
70 procent 1–2 rum och kök.

NATURLIG INTEGRATION
Den 1 mars 2016 infördes en ny lag 
som gör landets kommuner skyldiga 
att ta emot flyktingar med permanent 

uppehållstillstånd som kommunerna 
anvisas. Den stora utmaningen i detta 
är bland annat att hitta bostäder i en 
kommun som redan har stor bostads-
brist. För en naturlig integration och 
minskad påverkan på vår bostadskö 
har vi under året fått extra marktilldel-
ning om cirka 165 nya lägenheter, för 
permanent byggnation. Detta räcker 
dock inte för att lösa kommunens aku-
ta behov av bostäder. Därför måste 
också andra, mer tillfälliga lösningar 
med modulhus genomföras. Planering 
av temporära bostäder sker i Lund, 
Veberöd och Dalby med totalt cirka 
120 lägenheter.

BOSTAD FÖRST
Inom Lunds kommun testas modellen 
Bostad Först, en åtgärd för att minska 
hemlösheten. Modellen innebär att den 
hemlöse först får sin bostadssituation 
löst och kan därefter ta itu med övriga 
problem med till exempel arbetslöshet 
och missbruk. LKF lämnade två lägen-
heter till Bostad Först-modellen under 
2016 och blev då först i Sverige med 
att upplåta Bostad Först-lägenheter 
med förstahandskontrakt. 

LKF LABS
Under 2016 initierades LKFs Labs, genom 
vilket vi tar ett stort steg för att ut-
veckla framtidens boende. LKF Labs 
är en arena där idéer och tankar kan 
mötas och formas för att få fram inno-
vativa förslag som kan bidra till att 
boende i hyresrätt utvecklas. Under året 
har vi genomfört en projektvecka med 
årskurs 7 på Vikingaskolan, Lund, med 
inriktning mot demokrati, hållbarhet och 
framtidens boende. Vi samarbetar också 

med eleverna på arkitekturprogrammet 
på Polhems gymnasieskola i Lund om 
framtidens boende. En ungdomspanel 
med bland annat studenter från Lunds 
universitet har bildats med syfte att 
identifiera ungdomars syn på boende.

BARN- OCH UNGDOMSVERK-
SAMHET SPONSRAS
Vi har inriktat vår sponsring i första 
hand på aktiviteter eller verksamheter 
inom Lunds kommun och de verksam-
heter som har en väl fungerande barn- 
och ungdomsverksamhet prioriteras. 
Skälet till det är att vi vill bidra till en 
meningsfull fritid för ungdomar, för-
bättra integration och social samman-
hållning. 

PÅVERKA SAMHÄLLS- 
UTVECKLINGEN
För att kunna bidra med den maximala 
samhällsnytta som vår verksamhet kan 
ge behöver förutsättningarna i vår om-
värld vara gynnsamma. Vi kan påverka 
förutsättningarna till viss del, till exem-
pel svarar vi på de remisser vi får på lo-
kal eller nationell nivå. Under 2016 har 
detta gällt remisser om Förslag till 
Renhållningsordning samt Utbygg-
nads- och boendestrategi 2025. LKF 
har också varit med och påverkat och 
utformat SABOs svar på ett flertal re-
missvar till regering och Boverket med 
flera under 2016, bland annat genom 
LKFs representation i SABOs VD-råd. 

Under inledningen av 2017 har LKF 
anställt en projektutvecklare inom av-
delningen Affärsutveckling, som ska 
arbeta med att utveckla nyproduk-
tionsprojekt i tidigt skede, i nära sam-
verkan med kommunen.

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

LEVANDE RUM  SKAPA ETT BÄTTRE LUND

Hos LKF bor cirka 20 000 av Lunds invånare och många fler står i vår bostadskö. Vårt fastighets-
bestånd utgör cirka 40 procent av hyresmarknaden och våra bostadsområden finns i alla delar av 
kommunen. Vårt arbete utgör därmed en viktig del i att skapa ett bättre, mer hållbart Lund. Under 
2016 har vår hållbarhetsstrategi tagit form som en del av vår strategi plan för de kommande åren. 
Att bidra till att skapa ett bättre Lund är en av våra övergripande målsättningar.
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Nim alitatia distrumet ma autatum que quiat-
qui ut mos re rehendae eum endesero et dit 
poribus dandit maion nim dus, non peliqui 
conserita sum rehendis dolorerum ex eicabo-
rem estrum reicatem facestiatur, consequunt, 
si dolore comnime nonseca

                      2016-03-04

Modulbostäder
LUND, LINERO
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Ansvarstagande för lokal 
och global miljö
Inom LKFs miljöarbete finns målsättningar 
som rör både den direkta närmiljön för 
våra hyresgäster och åtgärder som i hög 
grad bidrar till Lunds kommuns mål. Våra 
mål är också formulerade så att vi stän-
digt ska ha ett synsätt där vi ser effekter 
även ur globalt perspektiv.  
Målsättningarna inom LundaEkoII 
(Lunds kommuns program för ekologisk 
hållbar utveckling) om bland annat 
minskad primärenergianvändning/ 
kvadratmeter, fossilbränslefri upp-
värmning och ökad andel förnybar 
energiproduktion har integrerats i de 
övergripande miljömålen för LKF. 

Vi har under året, genom installationen 
av solcellerna på Magistratsvägen, 
ökat installerad effekt solceller i Lund 
med 50 %. Vårt arbete med att minska 
primärenergianvändningen och uppnå 
fossilbränslefri uppvärmning bidrar 
också till uppfyllelse av kommunens 
miljömål.

I samverkan med Lunds kommun och 
Kraftringen, inom forumet för Hållbar 
energi som bildats under året, drivs 
och utvecklas frågorna om hållbar en-
ergi med gemensamt fokus på att 
minska klimatpåverkan, engagera flera 
och ta fram nya innovationer och affärs-
modeller.

Transporternas klimatpåverkan är en 
utmaning för samhället. Elbilar ses 
som en del av lösningen. Dagens tek-
nik kräver dock laddningsmöjlighet för 
elbilen, vilket till största delen sker un-
der nattetid intill hemmet. LKF vill kun-
na göra det möjligt för våra hyresgäs-

ter att leva hållbart, en elbil kan vara 
en del i detta. VI har därför under 2016 
utarbetat en strategi för hur vi möter 
våra hyresgästers behov av privata 
laddplatser för elbil. Sedan tidigare har 
vi även satt upp laddstolpar för all-
mänt bruk på våra stadsdelstorg.

En helhetssyn på 
energifrågan
För ett fastighetsbolag är energifrågan 
ständigt aktuell. Den är viktig i vår ny-
produktion men har också en direkt 
koppling till vårt bredare underhållsar-
bete inom LKFs existerande fastighets-
bestånd. I vår roll som både en ansvars-
full samhällsaktör och hyresvärd är 
energiarbetet centralt men också 
komplicerad. Utmaningen ligger fram-
för allt i att balansera klimatmål med 
vårt ansvar att se till våra hyresgästers 
intressen och komfort. Ett viktigt nav i 
detta arbete är vår Energispargrupp 
bestående av representanter från LKFs 
olika enheter. Gruppens uppgift är 
bland annat att titta på förbrukningen 
av vatten, el och värme i våra fastigheter 
för att därigenom identifiera eventuella 
åtgärdsbehov.

Våra målsättningar om minskad primär-
energianvändning, fossilbränslefrihet, 
ökad egen förnybar energiproduktion 
och att minska energianvändningen 
per kvadratmeter är mål som tillsam-
mans är styrande i detta arbete. Under 
året har vi tagit stora steg i rätt rikt-
ning kopplat mot alla målen. Bland 
annat har primärenergianvändningen 
minskat med 20 procent jämfört med 
2015 och med 49 procent jämfört med 

LEVANDE RUM  SKAPA ETT BÄTTRE LUND
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2013. Målsättningen om 25 procent 
minskad primärenergianvändningen till 
2017 har därmed uppnåtts med råge.

VI NÅR LÄNGRE OM VI 
SAMVERKAR
Som en del av att ta ett brett ansvar 
för energifrågor försöker vi också på-
verka våra hyresgästers egen energi-
användning. Inom vårt kontinuerliga 
underhållsarbete ingår att utveckla 
standarden i våra hyreslägenheter, vilket 
praktiskt kan betyda att vitvaror med 
rätt miljömärkning installeras. Genom 
olika informationsinsatser uppmuntrar 
vi till en ökad medvetenhet kring den 
egna förbrukningen, till exempel ge-
nom att installera varmvattenmätare i 
lägenheten. På så sätt arbetar vi för att 
göra det enklare för våra boende att 
leva hållbart i LKFs fastigheter.

Under året bildades Forum Hållbar 
Energi, ett samarbete mellan LKF, 
Lunds Kommun och Kraftringen. Syftet 
är att samverka kring tre fokusområden: 
Minska klimatpåverkan, Engagera flera, 
samt Innovation och affärsmodeller. 
Flera aktiviteter planeras för 2017, 
bland annat gemensamma informa-
tionsinsatser, start av arbetsgrupper, 
tydliga miljökrav i upphandlingar och 

hur vi kan arbeta mer med digitalisering 
för att uppfylla miljömål.

FOSSILFRITT
Vi är alla ansvariga för att möta de 
globala klimatutmaningarna och LKF har 
en självklar roll i detta. Vi har anammat 
Klimatsamverkan Skånes initiativ Fos-
silbränslefritt Skåne 2020, som är en 
uppmaning till kommuner, organisatio-
ner och företag att minska sin klimat-
påverkan. För LKF innebär bland annat 
initiativet att vi har målsättningen att 
till 2020 inte använda fossila bränslen 
till uppvärmning, transporter eller i 
den el vi står för i våra fastigheter.

Aktiviteter under året har varit:
•    Upphandlingen av ett nytt elhandels-

avtal, även denna gång med kravet 
på Bra Miljöval el.

•    Tecknandet av avtal för biogas 
istället för naturgas.

•    Införskaffandet av våra två första 
elbilar, som ersatt bensindrivna 
fordon inom förvaltningen.

•    Test av biodieseln HVO för våra tyngre 
dieseldrivna fordon, vilket har gett 
bra resultat. Dock ligger utmaningen 
i tillgången till tankningsställen.

•    Genom våra tydliga målsättningar 
om fossilbränslefri uppvärmning och 
i nära samverkan med Kraftringen 
har vi under året arbetat fram en 
plan för utbyggnaden av fjärrvärme i 
Dalby. Detta innebär att Kraftringen 
bygger en fjärrvärmeledning till 
Dalby och vi därmed kan ersätta gas 
med fjärrvärme.

Genom Kraftringens utbyggnad av fjärrvärmeledningen till Dalby kan vi ersätta gas med fjärrvärme.
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ENERGIEFFEKTIVISERING
LKF har som mål att varje år minska sin 
generella energianvändning med 1 kWh 
per kvadratmeter, vilket uppnåddes 
under det gångna året med god marginal. 
Beslutet att bibehålla samma mål kan 
tyckas konservativt, men med hänsyn 
till vårt generella energibehov och de 
tidigare besparingar som gjorts ser vi 
detta som ett realistiskt mål.

Vårt kontinuerliga underhållsarbete 
spelar en mycket viktig roll i vår hantering 
av energifrågor. Genom att vår verk-
samhet är inriktad på ett långsiktigt 
och ansvarsfullt ägande, styr detta vårt 
under hållsarbete och de åtgärder vi 
väljer att göra. Under året genomfördes 
takomläggningar, fönsterbyten och 
andra energisparåtgärder som gjorde 
att vi under 2016 hade den lägsta en-
ergiförbrukning mätt i kW per kvadrat-
meter i hela LKFs historia.

Ett exempel på energieffektivisering 
som gjorts under året är installationen 
av en väderstation, som förser våra 
styrsystem med information kring tem-
peratur- och väderförhållanden. Detta 
gör att uppvärmning i våra fastigheter 
styrs på ett mycket mer effektivt sätt, 
vilket både sparar energi och ger ökad 
komfort för våra hyresgäster.

Ett av de större projekten som drivits 
under 2016 inom energieffektivisering 
har varit projektet CityFied som genom-
förs i två 1960- och 70-talsfastigheter 

på Linero. CityFied är ett EU-finansierat 
projekt som syftar till att hitta en fung-
erande modell för att energieffektivi-
sera äldre bostadsområden och minska 
energianvändningen och växthusgas-
utsläpp. Genom projektet får vi möjlig-
het att ta del av den senaste teknolo-
giska utvecklingen och samtidigt 
sprida vår kunskap och erfarenhet 
inom det europeiska samarbetet.

STORSATSNING PÅ SOLCELLER
LKF har under flera år satsat på att själva 
producera förnybar energi, vilket har-
moniserar väl med Lunds kommuns 
målsättningar. Detta har skett främst 
genom installationen av solceller men 
även genom köpet av andelar i vind-
kraft. Under 2016 togs satsningen till 
en ny nivå när vi i september invigde 
norra Europas största solcellsanlägg-
ning på tak, i vårt bostadsområde på 
Magistratsvägen i Lund. 

I våra nyproduktionsprojekt finns all-
tid solceller med i tankarna och instal-
leras om det fungerar med hänsyn till 
faktorer som byggnadens konstruktion 
och solinstrålning. Under 2016 installe-
rades även solceller i nyproduktions-
projekten Brandstationen och Fossilen.

Återvinning och återbruk
Att göra det möjligt för våra hyresgäster 
att källsortera, och framöver även åter-

bruka, i så stor utsträckning som möjligt, 
är viktigt för oss både ur miljösynpunkt 
men även ur ekonomisk aspekt.  

I vår årliga kundenkät ställs frågan 
hur våra hyresgäster upplever möjlig-
heten att kunna källsortera. Glädjande 
för oss anser 94,7 procent anser att 
den är bra/mycket bra! 

Vår målsättning om att minska andelen 
osorterat avfall till 40 procent har dock 
inte uppnåtts, utfallet för år 2016 var 
46 procent vilket är 1 procent sämre 
än förra året. Vi kommer att titta på 
statistiken för respektive bostadsom-
råde och på så sätt identifiera var vi har 
en försämrad sortering och om vi kan 
göra någon åtgärd för att öka sorte-
ringsgraden.

Under 2016 invigdes återbruksbutiken 
Fixa Till på Linero, med möjliget att 
lämna och byta till sig saker eller att 
reparera gamla saker i butikens verk-
städer. FixaTill är ett samverkansprojekt 
med Lunds Renhållningsverk och har 
fungerat över förväntan hittills.

Vår kundtidning 72Kvadrat hade 
under året tema återbruk och vi gav i 
den bland annat återbrukstips till våra 
hyresgäster.

I samarbete med Human Bridge samlas 
textilier in i våra bostadsområden. Under 
2016 samlades 74 ton textilier in, vilket 
är rekord igen i insamlingen. 

Vi har under 2016 haft problem med 
bränder i flera miljöhus. Ett sätt att 

LEVANDE RUM  SKAPA ETT BÄTTRE LUND
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undvika detta är att installera UWS 
(underground waste system), vilket vi 
gör i både befintlig bebyggelse och i 
nyproduktion. UWS-kärlen rymmer 
större mängder avfall vilket minskar 
hämtningsintervaller, och ger minskade 
transporter i området. 

För att utveckla avfallshanteringen 
ännu mer framöver började vi under 
året att titta på ett koncept vi kallar 
Framtidens miljöhus. Detta innebär att vi 
tänker till vid utformning av nya miljö-
hus och vid ombyggnad så att det upp-
muntrar till och gör det enklare för 
hyresgästen att sortera.

Vattenbesparingar
Att minska på användningen av vatten 
och där med även minska på behovet av 
energi för att värma upp vatten kan vi 
åstadkomma dels genom tekniska åt-
gärder men också genom att skapa 
incita ment för våra hyresgäster att 
förändra beteende.

Vi har genomfört vattensparprojekt 
under flera år. Under 2016 satte vi in 
snålspolande perlatorer på alla kranar, 
även i duschar, i 173 lägenheter i två av 
våra bostadsområden.  Läcksökning ut-
fördes även på toaletterna. Vissa av 

våra vattensparprojekt leder till att 
vattenförbrukningen i fastigheten 
minskar med 10-15 % i snitt medan vissa 
projekt inte leder till någon nämnvärd 
minskning. Det som påverkar resultatet 
är vad för slags produkter som sitter i 
lägenheten innan vi genomför vatten- 
sparprojekt. LKF gick igenom hela be-
ståndet för cirka 10 år sedan, mycket av 
det sitter kvar i lägenheterna, då blir inte 
effekten lika bra  fast vi byter. Men de 
vattensparprojekt som vi nu genomför 

med ny teknik får också effekten att 
flödet blir jämnare vilket upplevs som 
positivt av våra hyresgäster. 

Vi har infört varmvattendebitering cirka 
35 procent av våra fastigheter, ett arbete 
som fortsatte under 2016. Varmvatten-
debitering skapar ekonomiska incitament 
för våra hyresgäster att minska sin varm-
vattenförbrukning och vi har kunnat se 
kraftiga minskningar till följd av detta, i 
vissa områden minskar totala vattenför-
brukningen med upp till 30 procent. 

LITET BYGGPROJEKT FÖR ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD

Under 2016 genomförde vi ett vattensparprojekt genom ett lite nytt sätt att kommunicera med 
våra hyresgäster. Vi tryckte upp text på 500 disktrasor, med en uppmaning om att felanmäla  
rinnande toaletter och droppande kranar. Dessa delades ut till lägenheter i fastigheter där vi 
kunnat se en högre vattenförbrukning. Återkopplingen från våra hyresgäster var positiv.

För att öka den biologiska mångfalden har holkar för tornseglare satts upp på några av våra fastigheter på väster i Lund.
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2014 2015

Mål 2017: 
63 360 MWh

2016

PRIMÄRENERGIANVÄNDNING (MWh)

42 669

2014 2015 2016

EL (kWh/kvm)

14,6

100 % av elen kommer från förnybara energikällor (Bra Miljöval 
el enligt Svenska Naturskyddsföreningens märkning)

(Mål 2017: 
450 MWh/år)

2014 2015 2016

EGEN FÖRNYBAR ENERGI-
PRODUKTION (MWh)

636

Varav 406,8 MWh el från solceller, 73,5 MWh el från 
vindkraft och 155,8 MWh värme från solfångare.
Av 406,8 MWh el från solceller står solcellsanlägg-
ningen på Magistratsvägen för 371,7 MWh varav 
214 MWh är producerat under entreprenadtid fram 
till godkänd besiktning.

ANDEL MILJÖFORDON I 
VÅR VERKSAMHET (%) 

2014 2015 2016

Mål år 2017:
75%

64

2014 2015

Mål 2017: 
135,8 kWh/kvm)

2016

VÄRME (kWh/kvm)

134,1

LADDSTOLPAR FÖR 
LADDNING AV ELFORDON

Antal semisnabbladdare för 
allmänheten, på våra stadsdelstorg:  4

Antal privata laddplatser för 
hyresgäster vid våra fastigheter:   7
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87,9 % fjärrvärme

Totalt 96,5% förnybara/
återvunna energikällor

10,6 % gas

1,5 % el

VARIFRÅN KOMMER VÄRMEN I ELEMENTEN 

VATTEN (LITER/kvm)

2014 2015 2016

1560

AVFALLSHANTERING

Läs mer på www.lkf.se om 
källsorteringen av ditt avfall.

46%
restavfall 2016

Mål 2017: 40%

UTFALL
2015

UTFALL
2014

45% 46%
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SVERIGES STÖRSTA 
SOLCELLSANLÄGGNING 
PÅ LKFs BOSTADSTAK
Under 2016 tog LKFs satsning på för-
nyelsebar energi ett stort kliv framåt. 
Hela 5 500 m2 solceller med en topp-
effekt på 788 kW monterades på 21 stycken 
av våra bostadshustak på Magistrats-
vägen. Tack vare platta tak, söderläge 
och minimal skugga är läget optimalt för 
anläggningen, som beräknas producera 
uppemot 780 000 kWh grön el per år. I 
första skedet kommer solcellerna att 
användas till fastighetsel, det vill säga 
för att driva pumpar, tvättstugor och 
belysning i bland annat trapphusen, 
men kan på sikt även komma att förse 
lägenheter med hållbart producerad el.

Solcellsanläggningen är ett led i LKFs 
satsning att bli fossilbränslefria till 2020 

och lever upp till både våra och kom-
munens miljömål att öka andelen förny-
bar elproduktion. Under hela sin livstid 
beräknas anläggningen kunna producera 
hela 22 580 MWh och minskar våra koldi-
oxidutsläpp med cirka 1 650 ton.

Den kanske viktigaste fördelen med 
att blir mer självförsörjande är att det 
ökar vår energisäkerhet och att vi i 
mindre grad påverkas av variationer på 
energimarknaden. Detta gör att vi på sikt 
kan sänka våra driftskostnader.

Investeringskostnaden för LKF:s sol-
cellsanläggning var cirka 10 miljoner 
kronor med ett statligt stöd på 3 miljoner. 
Projektet initierades av LKF och entre-
prenör var Kraftringen.

5 500 m2
SOLCELLER

788 kW
TOPPEFFEKT

21
BOSTADSHUSTAK

780 000 kWh
GRÖN EL PER ÅR

22 580 MWh
PRODUCERAD EL UNDER ANLÄGGNINGENS LIVSTID

-1 650 ton
MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP
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BOSTÄDER FÖR ATT TA EMOT 
NYANLÄNDA FLYKTINGAR

Under 2016 fick Lunds kommun, precis 
som alla andra svenska kommuner, krav 
från staten att ta emot nyanlända med 
uppehållstillstånd. Lunds kommun an-
visades 376 nyanlända för 2016, samt 
ett högre, ännu okänt, antal under 2017. 

Den stora utmaningen är att hitta 
bostäder i en kommun som redan har 
bostadsbrist. 200-300 nya bostäder 
krävs för att möta det behov som flyk-
tinganvisningen skapade under 2016.  
Kommunen vill att LKF tar ett stort an-
svar för att få fram bostäder till nyan-
lända. LKF anser att det är viktigt att 
andra aktörer på bostadsmarknaden i 
Lund är med och delar på ansvaret. 
LKF anser också att bostäder ska byg-
gas hållbart och långsiktigt. Permanent 
byggnation bör därför prioriteras. För 
att möta detta behov har LKF fått ex-
tra tilldelning av byggrätter från kom-
munen för 165 lägenheter. Därmed 
kan LKF erbjuda nyanlända lika många 
bostäder i dessa och andra bostadsom-
råden. Detta bidrar till en naturlig inte-
gration och minskar påverkan för övriga 
köande till LKFs bostäder. LKF har därför 

fått byggrätter i Genarp, på Häradsvägen 
i norr samt för 73 bostäder i kvarteret 
Nymfen, vilka redan är upphandlade.
Ändå räcker inte detta för att lösa 
kommunens akuta behov av bostäder. 
Därför måste också andra mer tillfälliga 
lösningar med modulbyggnader genom- 
föras. Dessa lösningar ses varken av 
kommunen eller av LKF som första-
handsval men måste prövas i den akuta 
situationen. För de temporära bostä-
derna söks tillfälliga bygglov som gäller 
i 10 år med möjlighet till maximalt 5 års 
förlängning. Detta leder till en kort av-
skrivningstid med en högre hyra som 
följd. Dessutom försvåras flyktingarnas 
naturliga integration i samhället.

LKF har sökt bygglov på fyra olika om-
råden; Vikingavägen på Linero, Tage 
Erlanders väg på väster samt i Veberöd 
och Dalby. Totalt handlar det om 96 
bostäder, 24 på varje plats, med bostäder 
med 1-4 rum och kök och i olika storlekar.

LKF har under 2016 genomfört upp-
handlingar av moduler och 48 lägenheter 
har beställts i början av 2017. 

LKF kommer att hyra ut modulerna till 
kommunen, som tecknar avtal med 
respektive boende. Inriktningen är att 
det ska vara ett genomgångsboende med 
tidsbegränsade kontrakt, till exempel 
två år, med målet att nå en permanent 
boendelösning under perioden.

22 580 MWh
PRODUCERAD EL UNDER ANLÄGGNINGENS LIVSTID

-1 650 ton
MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP

LKF kommer att hyra ut modulerna till kommunen, som 
tecknar avtal med respektive boende. Inriktningen är att 
det ska vara ett genomgångsboende med tidsbegränsade 
kontrakt, till exempel två år, med målet att nå en permanent 
boendelösning under perioden.

                      2016-03-04

Modulbostäder
LUND, LINERO
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MÄNSKLIGHET GER RUM FÖR ALLA
Fastigheterna är LKFs grund, vårt fundament – personalen är vår viktigaste tillgång. Våra 
medarbetare, som dagligen träffar kunderna i och runt sina hem, skapar bilden av LKF. 
Det handlar om allt från hur vi bemöter våra kunder, hur vi hanterar eventuella klagomål 
till hur vi arbetar med servicen till hyresgästerna.

En av LKFs fyra grundläggande värde-
ringar är ”mänsklig”, det vill säga vi vill 
göra livet lite enklare för de människor 
vi möter. Därför är vi nyfikna och pre-
stigelösa och agerar med omtanke om 
människor, hus och miljö. Alla människ-
ors lika värde är en självklar utgångs-
punkt för oss. 

OMORGANISATIONEN
Under 2016 har omorganisationen 
präglat mycket av det arbete som har 
skett kopplat till våra medarbetare. I 
och med att den nya organisationen 
skapades förändrades en del roller och 
rekryteringen till dem har skett såväl 
internt med befintlig personal som 
genom extern rekrytering. 

PROGRAM OCH UTBILDNING 
FÖR ANSTÄLLDAS UTVECKLING
Den nya organisationen har skapat behov 
av flera kompetenshöjande insatser, 
bland annat har en större satsning på 
att utbilda alla anställda inom service, 
kommunikation och bemötande genom-
förts, för att skapa en förståelse för 
hur viktigt vårt bemötande är. 

Kompetensutveckling är prioriterat 
inom LKF. LKF har börjat introducera 
”70-20-10-modellen, som innebär att 
70 procent är eget lärande i jobbet, 20 
procent lärande av kollegor och 10 
procent någon form av utbildning. För 
att nå dit är det viktigt att skapa inter-
na nätverk där man kan lära av kollegor 
samt att den anställde arbetar med att 
lära sig själv i vardagen, tar sig an nya 
uppgifter med nyfikenhet och försöka 
lösa dem. 

LKF ska vara en trygg och säker arbets-
plats. Det skapar en nöjd medarbetare, 
vilket syns i personalomsättningen. 
Medarbetarna stannar länge på LKF, i 
genomsnitt över tio år. Samtidigt är 
det viktigt att det kontinuerligt kommer 
in nya medarbetare med annan erfa-
renhet, bakgrund och kompetens. 

I och med omorganisationen under 
2016 har det kommit in relativt sett 
många nya som bidragit till detta.

ATTRAHERA NY KOMPETENS
LKF har under 2016 arbetat med nyan-
ställningar och behovet av att effekti-
visera och kvalitetssäkra rekryterings-
processen har vuxit fram tillsammans 
med behovet av att hitta rätt kompe-
tens. Vi har slagit fast riktlinjer för re-
kryteringar som ett stöd för hela pro-
cessen. Vi har under 2016 anställt en 
person som bland annat arbetar med 
att stödja cheferna i rekryteringspro-
cessen, dels att vi hanterar hela pro-
cessen professionellt. 

En annan del som är viktig att arbeta 
med är hur vi tar emot våra nyanställda. 
Vad händer när man skrivit på anställ-
ningsavtalet? Hur beskriver vi LKF? Vilka 
värderingar förmedlar vi? Med tanke 
på exempelvis den ökande andelen 
pensionsavgångar de närmaste åren, 
måste vi mer systematiskt arbeta med 
detta. Det är ett prioriterat jobb framöver. 

För att attrahera rätt kompetens är 
det viktigt att arbeta strategiskt med 
kompetensförsörjningen. Ett sätt är att 
välja vilka skolor och utbildningar vi ska 
arbeta nära, till exempel genom att välja 
vilka arbetsmarknadsdagar vi ska vara 
med på. Under 2016 har vi definierat 
de yrkesgrupper där det redan är eller 
kan uppstå brist framöver. Inom fem år 
kommer 14 procent av LKFs medarbe-
tare att gå i pension, vissa grupper kan 
bli speciellt svåra att rekrytera, till ex-
empel hantverkare, projektledare med 
flera. Vi måste arbeta långsiktigt för 
att säkerställa att vi kan attrahera nya 
medarbetare såväl som att våra med-
arbetare trivs och stannar på LKF.

HÄLSO- OCH FRISKVÅRD
LKF har ett lokalt samverkansavtal med 
de fackliga parterna, vilket innebär att 
vi träffas i central samverkansgrupp en 

gång i kvartalet, där bland annat even-
tuella tillbud som arbetsplatsolyckor 
följs upp. Under 2016 registrerades en 
arbetsplatsolycka och tio tillbud. Sjuk-
frånvaron är relativt låg (4,66 procent), 
och vi arbetar aktivt med att förbättra 
framförallt uppföljningen av upprepad 
kort- och långtidsjukskrivning. Det görs 
genom att implementera en process 
där cheferna enkelt kan gå igenom sta-
tistiken och följa upp sjukfrånvaron 
mer aktivt och konsekvent med till ex-
empel rehabsamtal. 

Under 2016 genomfördes arbets-
miljöutbildning med samtliga chefer 
för att säkerställa att vi arbetar med 
arbetsmiljöarbetet. För att ytterligare 
stimulera alla anställda att ta hand om 
sin hälsa och sitt välbefinnande höjde 
vi friskvårdsbidraget. Vi fortsätter att 
var tredje år erbjuda alla anställda hälso-
kontroll, då den anställde kan diskute-
ra kost och hälsovanor med företags-
hälsovården samt få stöd och hjälp av 
den till eventuella livsstilsförändringar.

Vi strävar efter att ha en god dialog 
internt på LKF. Eventuella avvikelser 

LEVANDE RUM  MEDARBETARE
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och klagomål från anställda ska i första 
hand hanteras mellan chef och medar-
betare, till exempel i utvecklingssam-
tal. LKF har i dagsläget ingen specifik 
policy för så kallade whistleblower. 
Den anställde ska vid sådana tillfällen 
ta kontakt med närmast högre chef   
eller HR-chefen. 

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
LKF arbetar med att stärka mångfalden 
då vi tror att genom att vi speglar vår 
omvärld så gynnar det organisationen. 
Bland annat arbetar vi aktivt vid nyre-
krytering för att öka mångfalden. 

För att stärka bilden av LKF som en 
attraktiv arbetsplats framöver måste vi 
bredare och aktivare berätta för externa 
intressenter hur LKF arbetar med ansvar 
och hållbarhet, hur vi bidrar till att skapa 
samhällsnytta. Vi måste stärka vårt arbets- 
givarvarumärke. 

För medarbetaråret 2017 planeras 
bland annat:
•    En medarbetarundersökning under 

det första kvartalet.

•    Delta vid och arrangera olika aktivi-
teter kopplade till för oss relevanta 
utbildningar på LTH och Malmö Hög-
skola, för att på det sättet nå de som 
är intresserade av fastighetsbranschen.

•    Fortsatt omfattande kompetensut-
vecklingsinsatser, bland annat ett  
ledarskapsprogram för alla chefer, 
men också både generella och indivi-
duella insatser kopplat till de nya 
rollerna i organisationen. 

LKF ÄR ETT VÄRDERINGSSTYRT FÖRETAG. VÅRA FYRA 
VÄRDEORD ÄR GRUNDEN I VÅR VERKSAMHET.

PÅLITLIG
Vi vill att människor ska lita på oss och känna sig trygga. 
Därför möter vi andra med respekt och vinner deras 
förtroende genom att vara ärliga och hålla vad vi lovat.

MÄNSKLIG
Vi vill göra livet lite enklare för de människor vi möter. 
Därför är vi nyfikna och prestigelösa och agerar med 
omtanke om människor, hus och miljö. Alla människors 
lika värde är en självklar utgångspunkt för oss.

UTVECKLANDE
Vi vill alltid bli bättre. Därför provar vi nya idéer, förslag 
och arbetssätt. Vi strävar mot ständiga förbättringar, 
utvecklar våra kompetenser och växer med utmaningar.

LÅNGSIKTIG
Vi vill uppnå bästa resultat till rimliga kostnader. Därför 
arbetar vi långsiktigt och affärsmässigt med kundrela-
tioner och boendemiljöer. Vi ser framåt, bygger hållbart 
och agerar miljösmart.
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KVINNOR MÄN

MÅNGFALD 

ÅLDER

 Kvinnor Män
20-29 0 0
30-39 1 0
40-49 1 3
50-59 1 2
60- 0 1

LEDNINGSGRUPP

Kvinnor 3
Män 6
TOTALT 9

ÅLDER

 Kvinnor Män
20-29 1 0
30-39 0 0
40-49 0 3
50-59 1 1
60- 2 4

STYRELSE

Kvinnor 4
Män 8
TOTALT 12

ÅLDERTOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 79
Män 145
TOTALT 224

22

43

56
63

40

20-29 40-4930-39 50-59 60-

100% av personalen omfattas av kollektivavtal

Kvinnor Män Totalt

44,6 47,5 46,6

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA ANSTÄLLDA

år år år

ANSTÄLLNINGSTID I GENOMSNITT 

Kvinnor Män Totalt

4,9 10,2 7,3
TJÄNSTEMÄN

år år år

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Totalt

Totalt

11,5

7,3

11,1

10,8

11,2

9,6

KOLLEKTIVANSTÄLLDA

TOTALT

år

år

år

år

år

år

MEDARBETARE 
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ANTALET ANSTÄLLDA 31/12 2016

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 72
Män 129
TOTALT 201

ANTALET ANSTÄLLDA SOM ARBETAR 
HEL- RESP DELTID 31/12 2016

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR DELTID

Kvinnor 58
Män 124
TOTALT 182

Kvinnor 12
Män 3
TOTALT 15

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar 

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 7
Män 16
TOTALT 23

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA* SOM 
JOBBAR HELTID

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA* SOM 
JOBBAR DELTID

Kvinnor 8
Män 17
TOTALT 25

Kvinnor 1
Män 1
TOTALT 2

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 79
Män 145
TOTALT 224

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

ANTAL ANSTÄLLDA 
SOM JOBBAR DELTID
TOTALT

Kvinnor 66
Män 141
TOTALT 207

Kvinnor 13
Män 4
TOTALT 17

ARBETSSKADOR OCH FRÅNVARO

ANTAL ARBETSSKADOR PROCENT SJUKFRÅNVARO

Kvinnor 5
Män 6
TOTALT 11

Kvinnor 4,7
Män 4,5
TOTALT 4,6

ANTALET NYANSTÄLLDA 1/1 - 31/12 2016

PERSONALOMSÄTTNING

TOTALT

Kvinnor 16
Män 18
TOTALT 34

ÅLDER

20-29

10
8

9

6

1

40-4930-39 50-59 60-

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA NYANSTÄLLDA

Kvinnor

38,6 år

Män

37,9år

Totalt

38,2
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OMFATTANDE OMORGANISATION 
SKA ÖKA LKFs TILLGÄNGLIGHET

Under 2016 genomförde LKF en omfattande omorganisation. Vi växer snabbt och organisationen måste 
anpassas till en större verksamhet. Det finns också nya krav från våra kunder, framför allt kring vår till-
gänglighet. Vi vill dessutom stärka vårt strategiska fokus genom att satsa på affärsutveckling. Dessa tre 
delar har legat till grund för den förändring och förstärkning av organisation som genomförts.

Med över 9 000 lägenheter i beståndet, 
på väg mot 10 000, har LKF delat upp 
verksamheten i tre geografiskt uppdela-
de fastighetsområden, med liknande 
struktur och storlek. 

Fastighetscheferna har ett uttalat 
strategiskt ansvar. Med stöd bland annat 
av biträdande fastighetschefer och skötsel-
chefer arbetar de med förvaltning och 
utvecklingen av områdena. Fastighets-
cheferna ingår i LKFs ledningsgrupp. 

Den stora förändringen när det gäller 
tillgängligheten ligger på Fastighetsom-
rådena och på Teknisk Service. 

På fastighetsområdena har den nya och 
viktiga rollen som områdesvärd skapats. 
Områdesvärdarna är kundernas kontakt-
person och i princip tillgängliga för hyres-
gästerna hela arbetsdagen. De nio områ-
desvärdarnas fokus är att skapa trygghet 
och trivsel i området. De ska finnas till-
gängliga för kunden, fånga upp behov 
och önskemål samt arbeta med eventu-
ella störningar som uppstår i området. 
Rollen är självständig, utan arbetsledar-
ansvar, man arbetar helt och hållet med 
sina kunder i området, med fokus på att 
skapa kundnytta. 

LKF har även samlat all felanmälan till 
Teknisk Service, där öppettiderna utö-
kats och anpassats. Precis som tidigare 
kan man göra felanmälan på hemsidan. 
Förutom förbättrad tillgänglighet för 
kunderna innebär det att vi effektivare 
kan ta fram statistik och följa upp fel-
anmälningar.

De tolv områdesteknikerna avhjälper fel 
som kommer in till felanmälan. På Tek-
nisk Service finns även i fortsättningen 
hantverkare med specialistkompetens 
för att till exempel avhjälpa problem med 
vitvaror, el , ventilation, rörläggeri samt 
bygg. En skötselchef i varje fastighets-
område har en arbetsledande roll för 
skötseln av utemiljön. 

Genom omorganisationen har LKF skapat 
nya interna karriärvägar, vilket var ett 
önskemål från LKFs anställda. Samtidigt 
har nyrekrytering skett för vissa befatt-
ningar för att fylla på med ny kompetens.
LKF har arbetat mycket med information 
till hyresgästerna om förändringen. Inte 
minst eftersom huvudskälet för omorga-
nisationen är att förbättra tillgänglighet 
och service gentemot våra kunder. 

2015 skickade VD ut ett julkort till samt-
liga hyresgäster där vi berättade att vi 
var på gång att genomföra en omorga-
nisation, varför och hur det skulle ske. 
Vi har haft reportage i kundtidningen 
72 Kvadrat, satt upp information i alla 
trapphus och samtliga hyresgäster fick 
en personligt anpassad informations-
broschyr där vi berättade vem som är 
områdesvärd i området, vilka som är 
områdestekniker, vart man ska ringa, 
och flera praktiska detaljer. 

Genom den nya affärsutvecklings-
funktionen kan LKF nu säkerställa 
specialistkompetens inom ett antal 
viktiga områden; affärsutveckling, 
hållbarhet, IT, juridik, kommunikation 
samt kundservice.

LEVANDE RUM  MEDARBETARE

På fastighetsområdena har den nya och viktiga rollen 
som områdesvärd skapats. Områdesvärdarna är kund-
ernas kontaktperson och i princip tillgängliga för hyres-
gästerna hela arbetsdagen. De nio områdesvärdarnas 
fokus är att skapa trygghet och trivsel i området. De 
ska finnas tillgängliga för kunden, fånga upp behov och 
önskemål samt arbeta med eventuella störningar som 
uppstår i området.
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LEDNING

PETER OVENLUND
Byggchef

CLAES ÅSBRINK
Fastighetschef

HÅKAN NILSSON
Fastighetschef 

BERTIL LUNDSTRÖM
Teknisk chef

HÅKAN EKELUND
VD

PETTER SWANBORG
Ekonomichef

GUNILLA FLYGARE
Affärsutvecklingschef/Vice VD

SANDRA AF FORSELLES
Fastighetschef

LOTTA SAMUELSSON
HR-chef 

LEVANDE RUM  LEDNINGSGRUPP OCH STYRELSE
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STYRELSE

ERIK NORDIN (M)
LKFs styrelse sedan 2015

MANAF SABABI (MP)
LKFs styrelse sedan 2015

ROLF KARLSSON
Tjänstemän

ALI ISMAIL (S)
LKFs styrelse sedan 2011

CLAS FLEMING (V)
LKFs styrelse sedan 1995

KERSTIN LINDBOM (L)
LKFs styrelse sedan 2015

MATTIAS OLSSON (S) Ordförande
LKFs styrelse sedan 2011

GÖRAN BRINCK (M) Vice ordförande
LKFs styrelse sedan 2011

INGRID MALMQVIST NORIN (S)
LKFs styrelse sedan 2007

TORSTEN CZERNYSON (KD)
LKFs styrelse sedan 2014

EVE NILSSON
Fastighetsanställda

SOFIE LEMONTZIS (MP)
LKFs styrelse sedan 2015

GÖRILD MALMBERG (V)
LKFs styrelse sedan 2015

LARS V ANDERSSON (C)
LKFs styrelse sedan 2015

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Styrelsen och verkställande direktören för 
Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), org. 
nr 556050-4341, ägt av Lunds kommun 
lämnar härmed årsredovisning för verk-
samhetsåret 2016.

LKF, som är ett fastighetsbolag, har till 
föremål för sin verksamhet att förvärva, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter  
eller tomträtter med bostäder, affärs- 
lägenheter och kollektiva anordningar.

Ändamålet med verksamheten är att 
erbjuda bostäder och bostadskomple-
ment med god kvalitet i god miljö till 
rimlig hyra samt bidra till att planering 
och byggande anpassas till efterfrågan. 
LKF samverkar med Lunds kommun för 
att tillgodose bostadsbehovet i kommu-
nen och förbinder sig att träffa avtal om 
att tillhandahålla bostadslägenheter till 
kommunens förtursbehov.

LKF administrerar en kö för bostads-
sökande och erbjuder sökande bo-
stadslägenheter med utgångspunkt 
från kötid. LKF erbjuder sina hyres- 
gäster möjlighet till boinflytande.

LKF drivs enligt affärsmässiga princi-
per under iakttagande av det kommu-
nala ändamålet med verksamheten 
och de kommunrättsliga principer som 
framgår av bolagsordningen. Bolags-
ordningen reglerar att kommunfull-
mäktige ska beredas möjlighet att ta 
ställning till beslut i verksamheten 
som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt. Samråd och in-
formation till ägaren sker i enlighet 
med ägardirektiven.

Bolagets ändamål och ambition ut-
trycks i korthet även genom vår affärsidé 
– LKF är till för att erbjuda trivsamma  
lägenheter, god miljö och ett bekym-
mersfritt boende med rimliga hyror,  
bra service och personligt inflytande.

STYRELSE OCH VD
Bolagets styrelse utses av bolags-
stämman. Styrelsemedlemmarna  
nomineras av kommunfullmäktige 
som också utser ägarrepresentant för 
samtliga aktier vid bolagsstämman. 

MARKNAD OCH FÖRVALTNINGS-
FASTIGHETER
Lunds befolkning fortsätter att öka från 
117 000 invånare vid årsskiftet 
2015/2016 till cirka 130 000 invånare år 
2023 enligt kommunens befolknings-
prognos. Utvecklingen gör att efter- 
frågan på bostäder är fortsatt stor i regi-
onen vilket återspeglas i antalet sökande 
hos LKF. Bostadskön uppgick vid ut-
gången av 2016 till cirka 60 000 perso-
ner varav närmare 9 000 visat aktivt in-
tresse för någon bostad under en tre- 
månadersperiod. Uthyrningsgraden för 
LKFs bostäder har fortsatt varit mycket 
hög och uppgick vid utgången av 2016 
till 99,9 %.

Vid utgången av 2016 hade LKF 9 275 
bostäder i Lunds stad, Stångby, Dalby, 

Södra Sandby, Veberöd, Genarp och  
Revinge. Bostadsbeståndet motsvarade 
cirka 40 % av hyresrätterna i kommunen 
vilket gör LKF till den enskilt största  
aktören på hyresrättsmarknaden.

INVESTERINGAR
För att bidra till bostadsförsörjningen i 
Lund och därmed möta efterfrågan på 
hyresbostäder har LKF som målsättning 
att färdigställa i genomsnitt 250-300  
bostäder per år inklusive äldreboenden 
under perioden 2013-2016. Inom ramen 
för det ska LKF bygga ett till två ”Kombo- 
hus” eller motsvarande under perioden 
vilket uppfylldes under 2015 då fyra 
”Kombohus” i kv. Häradsrätten på Norra 
Fäladen färdigställdes.

Totalt färdigställdes 181 bostäder  

under 2016. Dels slutfördes de sista  
delarna av projekten Oden på Linero och 
Vänorten på Östra torn med 40 respek- 
tive 16 bostäder. Därutöver färdigställdes 
nybyggnation inom kv. Brandstationen, 
vid Kävlingevägen, med 45 bostäder samt 
delar av projekten Fossilen på Södra 
Råbylund och Linero torg med 48 res-
pektive 32 bostäder. Antalet färdigställ-
da bostäder 2016 är den för ett enskilt 
år högsta under 2013-2016, totalt har 
478 uppförts under perioden.

Att bygga upp en projektportfölj för en 
hög produktionstakt tar tid men ger effekt, 
vilket vi ser nu. 293 bostäder påbörjades 
2016 och i slutet av året hade bolaget hela 
805 bostäder i produktion, vilket är en his-
toriskt mycket hög siffra för LKF.  
Nybyggnation pågår för närvarande i sju  

Händelser under räkenskapsåret

Styrelsen består av:

Ordinarie: Mattias Olsson ordförande, 
Göran Brinck vice ordförande, Manaf 
Sababi, Lars V Andersson, Ingrid  
Malmqvist Norin, Kerstin Lindbom,  
och Görild Malmberg.

Ersättare: Clas Fleming, Erik Nordin,  
Ali Ismail, Torsten Czernyson och  
Sofie Lemontzis.

Arbetstagarrepresentanter: Eve  
Nilsson, fastighetsanställda och  
Rolf Karlsson, tjänstemän.

Verkställande direktör: Håkan Ekelund.

Under året har GTB Fastigheter AB, 
org.nr 556832-4171, och LICA Fastig- 
heter AB, org.nr 556997-1103, fusion- 
erats med LKF.
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olika projekt. Bostadsområdet Fossilen i 
Södra Råbylund, Linero torg, kv. Snickaren 
på väster i Lund, inom kv. Arkivet i Lund, 
bostadsområdet Mineralen i Veberöd, 
Sofieberg vid Tunavägen i Lund samt i bo-
stadsområdet Dokumentet vid korsning-
en Arkivgatan/ Brunnsgatan i Lund.

För att upprätthålla den höga produk-
tionstakten pågår planering och projekt- 
ering för att kunna byggstarta cirka 400 
bostäder under 2017. Projektportföljen 
för planerade projekt innehåller cirka  
1 000 bostäder.

FASTIGHETSVÄRDE
LKF genomför årligen en intern mark-
nadsvärdering av fastighets be ståndet. 
Värderingen resulterade i ett marknads-
värde om cirka 10,4 mdkr (9,9). Som en 
konsekvens av sänkta direktavkastnings-
krav och förbättrade driftnetton har  
värdet ökat även exklusive tillskott för 
nyproduktion och förvärv jämfört med 
föregående år. Ingen hänsyn har tagits 
till stämpelskatt och uppskjuten skatt.

Övervärde i förhållande till bokfört 
värde för färdigställda fastigheter upp-
går till 5,7 mdkr (5,5). Det totala taxe-
ringsvärdet för beståndet uppgår till  
9,2 mdkr (8,0). Då inkluderas värdet för  
obebyggd mark, vilket inte räknas in i 
marknadsvärdet.

LKFs fastigheter har per 2016-12-31 
(2015-12-31) ett sammanlagt anskaff-
ningsvärde av 6 943 mkr (6 551). Under 
året har gjorts investeringar på 503 mkr 
(466). Till färdigställda objekt har över-
förts 376 mkr (132), se not 13.

Fastighetsbeståndet har en genom-
snittlig direktavkastning om 4,45 % 
(4,54) på marknadsvärdet. Den något  
vikande direktavkastningen förklaras 
dels av minskade intäkter för bolagets 
vårdfastigheter som omförhandlats under 
året till lägre hyresnivåer men med längre 
avtalstider. Dels av att omkostnader för 
drift och underhåll ökat för bostäder 
och lokaler. Därutöver ger lägre avkast-
ningskrav en positiv effekt på marknads-
värdena. En förändring av direktavkast-
ningskravet om +/-0,5 % -enheter 
påverkar värdet med cirka +/-1,2 mdkr.

FÖRSÄLJNINGAR OCH FÖRVÄRV
Under året förvärvades fastigheterna; 
Hammocken (14 mkr), Explorion (6 mkr) 
på Brunnshög och Ivan Benlös Linero 
2:1 (0,2 mkr). Därutöver tillkom fastig-
heterna Vattenrännan (8 mkr) och 
Kvarnskon (2 mkr) genom LKFs fusion 
med bolagen GTB Fastigheter AB och 
Lica Fastigheter AB.

FÖRVALTNING
LKFs ambition är att ha Sveriges nöjd- 
aste bostadskunder i kategorin bostads-
bolag med mer än 9 000 bostäder. Kund-
nöjdheten mäts genom Nöjd Kund Index 
(NKI) och jämförs med andra bostadsbo-
lag i samma kategori. Den senaste NKI- 
undersökningen genomfördes under 
hösten 2016, där cirka en tredjedel av 
bolagets hyresgäster tillfrågades om hur 
de uppfattar LKF som hyresvärd. Mät-
ningen visar vad våra hyresgäster tycker 
om sina lägenheter, allmänna utrymmen, 
utemiljö samt vår service. Det samman-
vägda resultatet av NKI-undersökning-
en avspeglas i ett Serviceindex som 
uppgick till 83,8 % (83,6 %), vilket pla-
cerar LKF som ett av de tre bästa bola-
gen i vår storlek.

Som ett led i att ständigt förbättra bo- 
lagets service och tillgänglighet för våra 
kunder samt att effektivisera vår förvalt-
ning, förändrades förvaltningsorganisa-
tionen under hösten 2016. I samband med 
organisationsförändringen har det blivit 
enklare för våra hyresgäster att nå oss 
då man numera kan göra felanmälan per 
telefon under hela arbetsdagen samt som 
tidigare via ”Mina sidor” dygnet runt.

Trygghet är en viktig faktor för bo- 
lagets kunders trivsel och hur LKF upp-
fattas som hyresvärd. Vi har under året 
satsat på att den höga nivån på trygg-
hetsindex ska behållas. Under året har 
vi gjort stora satsningar på bland annat 
Linero där vi i samband med ombygg- 
nation bytt entrépartier och passage-
system samt påbörjat förändringar i 
utemiljön. Det trygghetsskapande arbe-
tet pågår löpande, bland annat genom 
trygghetsvandringar tillsammans med 
hyresgäster i flera bostadsområden. 
Tillsammans med hyresgästföreningen 
har aktiviteter som syftar till att öka 
den sociala sammanhållningen i bo-
stadsområdena genomförts. I höstens 
mätning uppgick trygghetsindex till 

FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE FÖRDELAT PÅ BOKFÖRT RESP 
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80,9% (80,7%) vilket är en förbättring 
gentemot tidigare mätning.

Resultatet av kundenkäten visar att  
vi fortsatt håller en hög trivsel och bo-
endekvalitet och att vi genom vår orga-
nisationsförändring ytterligare stärkt 
vår position som ett av de bästa bo-
stadsbolagen i landet. Kvarboendet  
har ökat ytterligare, liksom söktrycket 
på de lägenheter som blir lediga för  
uthyrning.

2016 gavs möjlighet att genomföra en 
stor volym fastighetsunderhåll. Totalt 
har nästan 300 underhållsprojekt ge-
nomförts omfattande allt ifrån energi- 
sparåtgärder, fasadrenoveringar till tak- 
omläggningar och fönsterbyte. Sam-
manlagt utfördes underhållsprojekt för 
189 mkr samt hyresgäststyrt lägenhets-
underhåll, HLU, för 52 mkr.

För upprustning av LKFs 60- och 70- 
talsområden arbetar vi efter en fastställd 
15-årsplan. Under 2016 har renovering av 
72 lägenheter inom kv. Labben avslutats 
och renovering av 322 lägenheter inom 
kv. Eddan på Linero pågått. Projektet på 
Eddan ingår i ett EU-finansierat energi-
projekt, CITyFIED som pågår till 2018.

Under 2016 har renovering av 14 bo-
städer inom Solhem i Genarp slutförts. 
Inom kv. Labben har de två sista av fyra 
byggnader renoverats under året vilket 
bl.a. inneburit att våra hyresgäster har 
fått ett bättre inomhusklimat samt stör-
re badrum med plats för tvättutrust-
ning. På Väster har ett fem år långt fön- 
sterbytes- och fasadrenoveringsprojekt 
avslutats och på kv. Uarda har ett stort 
fönsterbytesprojekt avslutats, vilka upp-
skattas oerhört mycket av våra hyres- 
gäster. Åtgärderna ger såväl bättre in-
omhusklimat som en tystare inomhus-
miljö. Under 2016 avslutades badrums-
renoveringar på kv. Drotten.

Under 2016 har även arbetet med 
renovering av radhusområdet Ljungen 
i Dalby inletts med modernisering av  
el och diverse dörr- och fönsterbyten. 
Under nästkommande år kommer även 
bland annat fasader och värmesystem 
att renoveras på Ljungen. Under 2016 
avslutades också renoveringen av  

befintliga lokaler och tillbyggnad på  
Linero Torg.

Samtidigt som LKF arbetar för att för-
bättra service och boendekvalitet vill vi 
genom vårt hållbarhetsarbete minska 
vår miljöpåverkan. De övergripande  
miljömålen är fastställda för perioden 
2013-2017, och genom delmål och mil-
jöhandlingsplaner med fördelat ansvar 
förbättras miljöarbetet ständigt i alla  
delar av verksamheten.

LKF har under 2016 minskat primär- 
energianvändningen med 20 % relativt 
2015 och 49 % (23) sedan 2013. Detta 
ska jämföras med målet att minska med 
totalt 25 % fram till 2017. Resultatet 
kommer av lägre primärenergifaktor för 
fjärrvärmen, lägre primärenergifaktor 
för gasuppvärmning genom avtalsbyte 
till biogas samt ett antal energieffektivi-
seringsprojekt.

Under hösten 2016 togs LKFs och 
Lunds största solcellsanläggning i bruk 
med en beräknad produktion på 788 
MWh/år, vilket innebär att målsättning-
en om 450 MWh förnybar energipro-
duktion per år kommer att uppnås 
2017. 2016 uppgick produktionen till 
422 MWh (235).

Andelen osorterat avfall från hyres-
gäster är nu 46% (45). Det övergripande 
målet är att minska resursförbrukningen 
och det osorterade avfallet ska minska 
till 40 %. Kundtidningen 72 Kvadrat 
hade under året ett nummer med tema 
Återbruk som gav våra hyresgäster tips 
kring hur gamla saker kan återbrukas i 
stället för att slängas. Textilinsamlingen 
som startade 2014 har under 2016 sam-
lat in totalt 74,3 ton (63,5) kläder, skor 
och textilier. Arbetet sker i samarbetare 
med organisationen Human Bridge.

Under året genomfördes, förutom  
intern miljörevision, även miljörevisioner 
på en byggentreprenad samt hos två 
ramavtalsentreprenörer. Revisionerna 
gav möjlighet till bra dialoger kring  
miljöfrågorna och förbättringsåtgärder 
genomförs.

Forum för Hållbar energi (samverkan 
LKF, Lunds kommun, LKP och Kraftring-
en) formaliserades under 2016 genom 

ett PM och aktiviteter inom forumet 
konkretiserades genom en workshop.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION
Under 2016 har arbetet med att organi-
sera och bemanna den nya organisatio-
nen varit i fokus. Arbetet har resulterat i 
en organisation som bland annat bättre 
ska möta de krav på ökad tillgänglighet 
som våra kunder ställer, ett ökat strate-
giskt fokus inom såväl de tre fastighets-
områdena som inom viktiga stöd- och 
specialistfunktioner, tydligare roller och 
ansvarsområden samt en organisation 
som är rustad för att möta den nyproduk-
tionen som färdigställs. Förutom beman-
ningen så har det varit ett stort fokus på 
kompetensutvecklingsinsatser för att  
rusta medarbetarna i nya eller befintliga 
roller. Det har varit såväl externa utbild-
ningar såsom exempelvis utbildning i 
kommunikation, service och bemötande, 
som interna i bland annat system och  
rutiner. Kompetensutveckling är ett fort-
satt prioriterat områden under 2017.

LKF har under året nyrekryterat 34  
personer (20), av vilka 13 tjänster (9) avser 
vikariat/ visstidsanställningar. Pensions- 
avgångarna var 4 (3) under året. Sjukfrån-
varon i företaget har gått ner något och 
ligger på nu på 4,6 % (5,0 %). Det aktiva  
arbetet med att arbeta förebyggande 
fortsätter under 2017.
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EKONOMI OCH FINANS

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster upp-
gick år 2016 till 122 mkr (106). Redovisat 
resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt blev 105 mkr (90).

Nettoomsättningen ökade till 896 mkr 
(873) varav volymökningen utgör cirka 
2,0 %, se not 1. Därutöver tillkommer  
effekterna av hyresutvecklingen för  
bostäder. Hyresnivån för LKFs bostads- 
lägenheter höjdes med 0,7 % vid årets 
början 2016. Vidare enades Hyresgäst-
föreningen och bolaget hösten 2016 om 
att höja bostadshyror per den 1 januari 
2017 med i genomsnitt 0,62 % och 1  
januari 2018 med 0,73 %. Hyreshöjning-
en för den enskilda lägenheten kommer 
att variera med anledning av anpassning 
till den så kallade Lundamodellen.

Rörelsens kostnader uppgick till 708 
mkr (688) och ökade med 20 mkr.

Kostnadsökningen förklaras främst 
av ökad volym köpta tjänster om 15 
mkr. Den större bostadsvolymen samt 
genomförd omorganisation medförde 
att kostnaderna för köpta tjänster av 
främst reparationer men även städning 
och administration ökade med cirka  
11 mkr. Vidare var den totala under-
hållsvolymen, inklusive eget arbete, 
fortsatt stor och uppgick till 189 mkr 
(182). Av kostnadsökningen på 6 mkr 
står köpta tjänster för 4 mkr och reste-
rande del utgörs av personalkostnader 
för arbete i egen regi.

Taxebundna kostnader ökade med 5 
mkr vilket även det främst förklaras av 
den ökade bostadsvolymen. Av kostnads-
ökningen står uppvärmning för cirka  
3 mkr. Därutöver tillkommer ökade 
kostnader för sophantering om 1 mkr 
och vatten 1 mkr medan kostnaderna 
för fastighetsel i stort var oförändrade. 
Ovan beskriven kostnadsutveckling var 
dock betydligt lägre än budgeterat 
dels till följd av genomförda energi- 
effektiviseringar dels till följd av det  
varma klimatet.

Utöver köpta tjänster och taxebundna 
kostnader ökar personalkostnaderna i 
takt med att bolaget växer. Främst är 
det personalkostader för administration 
som ökar med knappt 7 mkr men även 
reparation ökar med drygt 1 mkr.

I samband med genomförd marknads- 
värdering har eventuella nedskrivningar 
eller återläggningar prövats. Då den  
tidigare nedskrivna fastigheten Snäckan 
2 nu återvunnit sitt värde har en åter-
läggning av närmare 23 mkr genom-
förts. Det medförde att årets av- och 
nedskrivningar minskade till 131 mkr 
netto (140) även om de underliggande 
avskrivningarna ökade med 10 mkr rela-
tivt föregående år.

De finansiella kostnaderna uppgick till 
85 mkr (96). Av räntekostnaderna utgör 
13 mkr ränteskillnadsersättning för 
stängning av derivat och 4 mkr värde- 
förändring på räntetak.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 208 mkr (272) 2016. 
Det lägre kassaflödet förklaras av för-
ändringar i kortfristiga fordringar till följd 
av skatt och minskade leverantörsskulder. 
Kassaflödet från investeringsverksam-
heten var -518 mkr (-520) vilket var i 
paritet med föregående verksamhetsår.

FINANSIERING OCH RÄNTERISK-
HANTERING
LKF har tillsammans med Lunds kom-
mun ett certifikatsprogram med ram  
2 000 mkr för kortfristig upplåning på 
kapitalmarknaden. Programmet är  
säkerställt av kreditlöften. Tillsammans 
med Lunds kommun har LKF även ett 
MTN-program med ram 5 000 mkr för 
upptagande av långfristiga obligations-
lån på kapitalmarknaden.
Låneportföljen om 3 900 mkr utgörs dels 
av långfristiga lån om 1 250 mkr säker-
ställda med kommunal borgen, dels av  
2 050 mkr långfristiga obligationslån och 
600 mkr kortfristiga certifikatslån som 
ryms inom beslutad borgensram, 5 000 
mkr. Av obligationslånen utgör 700 mkr 
så kallade private placements, resterande 
ingår i MTN-programmet. Efter reduktion 
med koncernkontolikviditeten uppgår  
låneportföljen till 3 706 mkr. Lånen är 
upptagna i svenska kronor och för delade 
på fyra långivare.

I bolagets finanspolicy anges ansvars-
fördelning, regler och riktlinjer för hur  
finansieringsverksamheten i bolaget ska 

bedrivas. För att hantera ränterisken har 
räntesäkringar använts. Genom en norm-
portfölj anges dessutom hur risker ska  
begränsas och vilka risker som får tas.

Volymen ränteswappar uppgår till  
2 550 mkr. Låneportföljen skyddas dels 
av kreditlöften inklusive checkkredit om 
1 250 mkr, dels av sex stycken räntetak 
om totalt 2 500 mkr på nivåerna 1 %  
respektive 3 %.

En ränteswap om 100 mkr som inte 
uppfyller kriterierna för säkringsredo- 
visning  marknadsvärderades i bokslutet 
2015-12-31. Löptiden har nu gått ut och 
ger en återföring av nedskrivningar från 
tidigare år med 0,9 mkr (3,6), se not 10.  
I bokslutet har ett räntetak omklassifi- 
cerats från säkringsredovisning till värde-
ring enligt lägsta värdets princip vilket 
medför en kostnad om 0,9 mkr.

Lunds kommun har erhållit borgens- 
avgift och marginal på obligations- samt 
certifikatslån om 13 mkr. Låneräntan för 
räntebärande skulder inklusive kommunal 
borgensavgift men exklusive ränteskill-
nadsersättning uppgår till 65 mkr (85)  
eller 1,8 % (2,6).

FINANSIELL STRATEGI
Finansverksamheten i LKF bedrivs inom  
ramen för den av styrelsen beslutade  
finanspolicyn. Omprövning sker löpande 
och med månadsvis avstämning att  
policyns föreskrifter följs.

Den övergripande målsättningen för 
LKFs finansverksamhet är att:

• säkerställa LKFs finansiering till en 
kostnad och risknivå som långsiktigt  
på bästa sätt främjar ägarens mål för 
verksamheten,

• anpassa den finansiella strategin och 
hanteringen av finansiella risker efter 
bolagets verksamhet så att långsiktig 
ekonomisk stabilitet och positivt  
resultat uppnås och bibehålls,

• uppnå bästa möjliga finansnetto  
inom givna riskramar,

• säkerställa att LKF är ett finansiellt 
starkt företag och en attraktiv affärs-
partner.
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LKF är i sin verksamhet exponerad för 
ett antal finansiella risker såsom finan-
sieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och 
motpartsrisk.

Med finansieringsrisk avses risken att 
inte kunna ta upp lån till rimliga kostnader 
i rätt tid. För att begränsa denna risk  
arbetar LKF med ett flertal långivare där 
låneförfall sprids över olika år och med 
kreditlöften med olika löptider. Kapital-
bindningen regleras i en normportfölj 
med en beräkning av låneavtalens och 
kreditlöftenas förfallostruktur, se not 
23. I normportföljen för kapitalbindning 
sätts normnivåer och riskmandat i form 
av maximal tillåten avvikelse mot vilken 
den verkliga skuldportföljens förfallo- 
struktur följs upp månadsvis.

Vid högre marknadsräntor kan högre 
räntekostnader och försämrade kassa-
flöden ge en betydande resultatförsäm-
ring för LKF. För att hantera denna så 

kallade ränterisk arbetar LKF med en 
kombination av kort och lång räntebind-
ning samt med derivatinstrument som 
ränteswappar och räntetak för att upp-
nå stabilitet i räntekostnaderna.

Strategin för hantering av ränterisk 
definieras som en förfallostruktur för 
räntebindningen för lån kombinerat 
med derivat. Denna förfallostruktur  
bildar en hypotetisk portfölj, en norm-
portfölj för räntebindning som används 
som jämförelseindex. Den verkliga port-
följens räntebindning jämförs månads- 
vis med normportföljen och en resultat- 
utvärdering görs. Handlingsfriheten för 
LKF anges genom en maximal avvikelse 
(ett riskmandat) från normportföljens 
förfallostruktur. Ränteriskmandat fast-
ställs fortlöpande av LKFs styrelse.

Under 2016 genomförde LKF tester 
 av räntebindningsstrategin vilket resul-
terade i ett styrelsebeslut om en något 

förkortad normportfölj med ett längsta 
ränteförfall på 7-10 år. Vidare besluta-
des att utöka portföljen med räntetak 
för 1 000 mkr och en strikenivå på 1 %.

Målet för likviditetshanteringen är att 
de likvida finansiella tillgång arna ska 
motsvara kraven på likviditetsreserven. 
Överskottslikviditet ska i första hand an-
vändas för att finansiera nyinvesteringar 
och lösa räntebärande lån.

Med motpartsrisk menas risken för att 
LKFs motpart, med vilken gjorts derivat- 
transaktioner, inte kan fullfölja sina åtag-
anden enligt träffade avtal och därige-
nom orsakar LKF en förlust. LKF ska strä-
va efter att sprida motpartsrisker. Inför 
varje transaktion ska bedömning av mot-
partsrisk avseende nettoexponering  
göras och LKFs totala engagemang hos 
motparten ska beaktas.

LÅNEPORTFÖLJENS BASFAKTA (MKR) 2016 2015 2014 2013 2012

1) Lånevolym inkl. koncernkontolikviditet 3 706 3 384 3 132 3 093 3 111

Lånevolym med kommunal borgen 1 250 1 100 1 600 2 100 2 400

Antal lån inkl. koncernkontolikviditet 16 17 15 13 17

Ränteswapvolym 2 550 2 650 2 350 1 850 2 250

2) Bruttosnittränta (momentan) exkl. koncernkontolikviditet % 1,43 1,81 2,62 3,02 3,22

2) Genomsnittlig återstående räntebindningstid (år) 2,34 2,94 3,22 2,43 2,85

2) Genomsnittlig återstående konverteringstid (år) 2,58 2,19 2,32 2,66 2,26

1) Lånevolym, netto, definierat som upptagna lån reducerat med koncernkontolikviditet
2) Nyckeltalen beräknas på lån och räntederivat med helhetssyn på räntebindning och risk
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*) 2013 års jämförelsetal i tillämpliga fall omräknade enligt K3-reglerna
**) Driftnetto beräknat på bostads- och lokalyta exklusive yta avseende sekunda lokaler

EKONOMISKA NYCKELTAL Mål 2016 2016 2015 2014 2013*

Driftnetto/kvm** 446 kr 429 kr 443 kr 426 kr 435 kr

Direktavkastning totalt kapital exklusive 
kassalikviditet

>6 % 6,4% 6,9% 7,1% 7,5%

Räntetäckningsgrad > 2 ggr 3,6 3,6  3,4 3,1

Redovisad synlig soliditet >18 % 24,8% 25,4% 25,3% 24,5%

Belåningsgrad, bokfört värde – 74 % 74%  74% 74%

Balanslikviditet – 0,96 0,73 1,19 1,13

Underhållskostnad/kvm – 233 kr 229 kr 230 kr 211 kr

2016 års verksamhet utgör det fjärde 
och sista året i bolagets 4-åriga målsätt-
ning för att utveckla LKF och Lund. Mål-
sättningarna präglas av en kraftig till-
växtfas med stora investeringar i ny- och 
ombyggnader. Detta samtidigt som vi 
arbetar för att behålla en hög service- 
nivå och boendekvalitet för våra kunder.

Utgångspunkten för vårt arbete och 
föreliggande plan är vår vision om ”Fler 
och bättre hem” vilken LKF arbetar emot 
i en anda baserad på våra kärnvärden; 
Mänskligt, Pålitligt, Långsiktigt och Ut-
vecklande. Vägen mot vår vision har 
fram till och med 2016 stakats ut genom 
följande företagsövergripande mål fast-
ställda 2012-05-10.  

• LKF eftersträvar att färdigställa i genom-
snitt 250-300 lgh/år inklusive äldrebo-
enden under perioden 2013-2016.

• LKF ska ta fram en plan och påbörja reno -
vering och ombyggnad av 60-talsom-
rådena med inriktningen ett extra under-
hållsmedel på cirka 75 miljoner per år.

• LKF ska ha målsättningen att bygga 
1-2 st. ”Kombohus” eller motsvarande 
under perioden.

• Direktavkastning på totalt kapital > 6 %

• Soliditet >18 %

• Räntetäckningsgrad kassaflöde >2 ggr

• Driftnetto/kvm 450 kr

• Oförändrad uthyrningsgrad, 
bostäder 99,9%

Inledningsvis kan konstateras att LKF 
trots genomförd omorganisation upp-
når ett av de högsta resultaten i 2016 
års kundenkät. Detta samtidigt som bo-
laget stärker ekonomin och investerar 
kraftigt i nyproduktion, ombyggnader, 
energieffektiviseringar och underhåll.

Trots att bolaget hör till ett utav de 
allmännyttiga bolag som producerar 
mest bostäder, relativt sin storlek, når vi 
ändå inte fram till uppsatt mål. I genom-
snitt har cirka 120 bostäder färdigställts 
årligen under perioden då sammanlagt 
478 bostäder producerats. Av dessa ut-
gör fyra hus med totalt 48 bostäder sk 
”Kombohus” i kvarteret Häradsrätten.

Underhållsmålet att upprätta en plan 
och inleda renoveringar av bolagets 
60-talsområden har uppnåtts och när 
ekonomiska förutsättningar funnits har 

ytterligare underhållsmedel tilldelats 
under perioden.

Vad avser de ekonomiska målen upp- 
fyller LKF dessa, se tabell, förutom drift-
nettot vilket understiger det långsiktiga 
målet om 450 kr/kvm och budgeterat 
mål 2016 om 446 kr/kvm. Detta förklaras 
av den höga underhållsvolymen som 
belastar driftnettot med cirka 16 kr/kvm 
mer än budgeterat. LKF har däremot 
uppfyllt målsätt ningen att direktavkast-
ningen på totalt kapital ska överstiga  
6 % då utfallet blev 6,2 %.

Uthyrningsgraden för LKFs bostäder 
var fortsatt mycket hög 2016 och upp-
gick till 99,9%. LKF uppnår därmed det 
företagsövergripande målet.

Utifrån redogörelsen i årsredovisning-
en för 2016 finner styrelsen att bolaget 
lever upp till bolagsordningen och 
ägardirektivet.

STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR 
UPPFYLLANDE AV BOLAGSORDNING 
OCH ÄGARDIREKTIV
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FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE 
FRAMTIDA UTVECKLING 2017

LKFs ambition är att arbeta utifrån bo- 
lagets affärsidé mot tre långsiktiga  
strävansmål;

• LKF ska erbjuda attraktiva hem  
– Marknadsstrategi

• LKF ska bygga fler bostäder  
– Tillväxtstrategi

• LKF ska skapa ett bättre Lund  
– Hållbarhetsstrategi

För att på sikt uppfylla dessa övergripande 
målsättningar har följande delmål satts upp 
för respektive strategi:

Marknadsstrategi

• Utveckla trygghet och trivsel för våra 
hyresgäster.

• Utveckla hyresgästernas möjligheter 
att påverka sin boendemiljö.

• Fortsätta att arbeta med ombyggnad  
i våra 1960- och 1970-talsområden  
enligt plan.

• Ha en direktavkastning på bostads- 
beståndet i linje med likvärdiga lång-
siktiga bolag på bostadsmarknaden 
och som senast i slutet av perioden  
ska uppgå till minst 3 %.

Tillväxtstrategi

• Ha en projektportfölj som innehåller 
projekt med cirka 1 500 bostäder.

• Byggstarta 250-300 bostäder per år  
inklusive äldreboenden, service- 
bostäder och gruppbostäder.

• Bygga minst ett utvecklingsprojekt  
under perioden.

• Bygga kostnadseffektivt.
• Ha en långsiktig värdeutveckling . 

(totalavkastning på marknadsvärdet)  
i linje med långsiktiga bostadsföretag 
på jämförbara marknader.

Hållbarhetsstrategi

• Minska primärenergianvändning  
och resursförbrukning.

• Bli fossilbränslefria.
• Samverka för det hållbara boendet  

och samhället.
• Arbeta aktivt med integration  

och ökad social sammanhållning.
• Stimulera ungas innovationskraft.
• Arbeta för jämnare könsfördelning  

och större mångfald inom bolaget.
• Nå en lönsamhet (avkastning på totalt 

kapital) på minst 3 %.
• Ha en finansiell styrka (synlig soliditet) 

över 18 %.
• Ha en räntetäckningsgrad som är 

minst två gånger räntekostnaden.

EKONOMI OCH FINANS

Hållbar lönsamhet
LKFs målsättning är att senast 2020 uppnå 
en direktavkastning på 3 % på marknads-
värdet. Direkavkastningen visar lönsam- 
heten i bolagets förvaltningsverksamhet. 
Det låga målvärdet förklaras av ett snabbt 
ökande marknadsvärde tack vare den höga 
investeringstakten samtidigt som avkast-
ningen och driftnetto påverkas negativt av 
den höga underhållsvolymen. Effekten  
blir en något lägre avkastning i närtid som  
sedan förbättras framöver när underhållet 
minskar. 2017 bedöms direktavkastningen 
uppgå till cirka 3,3 %. Detta förutsatt en  
utveckling av marknadsvärde till 10,7 mdkr 
kommande år.

Intäkter
Bolagets affär och lönsamhet baseras 
på uthyrningen av bostäder, lokaler,  
garage och parkeringsplatser vilket  
skapar våra intäkter.

Den totala nettoomsättningen för-
väntas 2017 uppgå till drygt 932 mkr. 
Av dessa utgör bostadsintäkterna före 
vakanser 730 mkr. Budgeten baseras  
på framförhandlad hyresutveckling på 
0,62 % på befintliga bostäder. Därut- 
över tillkommer cirka 21 mkr, ifrån ny-
produktion.

Intäkter för kommersiella lokaler har  
i 2017 års budget satts till 193 mkr. Av  
ökningen förklaras merparten av tillkom-
mande lokaler och därutöver en bedömd 
hyreshöjning på cirka 1 %.

Budget för garage uppgår till 16 mkr 
och parkering 6 mkr Under 2017 kom-
mer hyran att höjas med 3,6 %.

Drift- och underhållskostnader
LKFs långsiktiga målsättning är att över 
tid öka företagets lönsamhet med bibe-
hållen kundnöjdhet genom en fortsätt  
effektivisering av vår verksamhet. Bo- 
lagets kostnader för tjänster och material 
budgeteras till 249 mkr.

Av driftbudgeten utgör de taxebund-
na kostnaderna drygt 153 mkr. Posten 
omfattar kostnader för sophantering, el, 
värme och vatten varav kostnaderna för 
värme står för hela 93 mkr. Budgeten 
för taxebundna kostnader baseras på att 
priset för fjärrvärme ökar med 0,8 %. 
Priset för elhandel förväntas minska 
med 0,7 % medan nätavgiften bedöms 
öka med 4 %. Vidare förväntas priset för 
vatten och avlopp öka med 5,5 % och 
kostnaden för sophämtning förväntas 
öka med 2 %.

För att upprätthålla en god boende- 
kvalitet har LKF en hög ambitionsnivå 
vad avser underhåll. LKFs bedömning  
är att behovet uppgår till cirka 190 mkr  
planerat underhåll 2017. Av dessa utgör 
cirka 48 mkr inre underhåll sk hyresgäst 
styrt underhåll (HLU).
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FÖRÄNDRING AV Enligt budget (mkr) Förändring (%) Resultatpåverkan

Bostadshyra 730 +/-  0,5 +/-4

Lokalhyra 193 +/-  0,5 +/-1

Tjänster o material 249 -/+  1,0 +/-2

Underhåll 190 -/+  1,0 +/-2

Personalkostnader 147 -/+  1,0 +/-1

Ränta 67 +/- 0,1* +/-3

*  Avvikelsen för räntekostnader baseras på en variation av räntan på +/-0,1%-enheter  inom ramen för gällande normportfölj.  
Effekterna avser ett bästa och sämsta scenario och dess resultateffekt.

Bolagets expansion medför en investe-
ringsvolym på cirka 500 mkr 2017. Av  
investeringsvolymen kommer cirka 400 
mkr att upplånas och resterande del  
finansieras via eget kassaflöde från den 
löpande verksamheten. Vidare kommer 
cirka 600 mkr att refinansieras.

Räntekostnaderna budgeteras till  
67 mkr. Utsikterna för 2017 är fortsatt 
svårbedömda med hänsyn till global  
finansiell instabilitet.

Resultat efter bokslutsdispositioner 
och skatt bedöms uppgå till 108 mkr. Av 
dessa beräknas utdelning ske i enligt lag 
om allmännyttiga kommunala bostads-
aktiebolag (2010:879) på av ägaren till-
skjutet kapital.

Känslighetsanalys
För att illustrera eventuella resultateffek-
ter till följd av förändringar i exempelvis 
hyresintäkter, förvaltningskostnader eller 
ränta har följande känslighetsanalys  
tagits fram. Känslighet och därmed  
risken varierar mellan posterna nedan.
Ambitionen är att utveckla bolaget  
genom kostnadseffektiv förvaltning och 
investering i ny- och ombyggnader så att 
god lönsamhet uppnås. En god lönsam-
het och en stark balansräkning gör att 
bolaget kan hantera eventuella effekter 
av de risker våra affärer för med sig. 
Nedan illustreras förenklat vilka effekter 
förändringar i intäkter och kostnader 
kan medföra för LKFs resultat.
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VINSTDISPOSITION FÖR LUNDS 
KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL)

Lund den 23 februari 2017

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostads-
aktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 
1,34 % (snittvärde av 2016 års statslåneränta  
0,34 % + 1 %) på av ägaren tillskjutet kapital om  
90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 1 212 767 kr. 
Sammanlagt motsvarar det cirka 10 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 
1 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt  
bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna  
utdelningen försvaras med hänsyn till vad som  
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning  
har avgivits den 8 mars 2017.

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport beträffande räkenskapsåret 2016  
har avgivits den 8 mars 2017.

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Balanserat resultat 867 713 820 kr

Årets resultat 105 469 341 kr

Totalt 973 183 162 kr

disponeras på följande sätt:

Utdelning till aktieägare 1 212 767 kr

Balanseras i ny räkning 971 970 395 kr

Totalt 973 183 162 kr

Mattias Olsson
Ordförande

Göran Brinck
Vice ordförande

Manaf Sababi Lars V Andersson Kerstin Lindbom

Ingrid Malmqvist Norin Görild Malmberg Håkan Ekelund
VD
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2016-01-01-2016-12-31 (MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer) 
 

2016 2015

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning not 1 896,2 872,6

Övriga intäkter 13,7 13,6

Aktiverat arbete för egen räkning 4,5 4,5

Summa intäkter 914,4 890,7

RÖRELSENS KOSTNADER

Tjänster, material not 2 -249,0 -233,9

Taxebundna kostnader not 3 -147,7 -142,8

Fastighetsskatt -22,8 -22,2

Övriga externa kostnader not 4 -25,1 -24,9

Personalkostnader not 5, 6 -131,9 -123,9

Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillg. not 7,8 -131,1 -140,3

Summa rörelsens kostnader -707,6 -688,0

Rörelseresultat 206,7 202,7

Resultat från finansiella investeringar

Resultat finansiella omsättningstillg. not 9 0,2 0,1

Räntekostnader och likn res.poster not 10 -85,3 -96,5

Summa från finansiella investeringar -85,1 -96,4

Resultat efter finansiella poster 121,6 106,3

Bokslutsdispositioner not 11 13,6 14,6

Skatt på årets resultat not 12 -29,7 -30,5

Årets resultat 105,5 90,4

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING 
PER 2016-12-31(MKR) 

2016 2015

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark not 13 4 727,5 4 445,0
Pågående nyanläggningar not 14 636,4 509,9
Maskiner och inventarier not 15 6,3 6,8
Summa materiella anläggningstillgångar 5 370,2 4 961,7

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar not 16 1,7 2,9
Andel i koncernföretag not 17 0,0 16,6

1,7 19,5
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 371,9 4 981,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 4,4 4,8

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3,2 2,5
Övriga fordringar 27,0 1,2
Förutbet kostn och upplupna intäkter not 18 18,7 10,7

48,8 14,4

Kortfristiga placeringar not 19 9,4 0,1
Kassa och bank 195,4 167,6
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 258,1 186,9

SUMMA TILLGÅNGAR 5 630,0 5 168,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2016  2015
EGET KAPITAL not 20, 26
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120,0 120,0
Uppskrivningsfond fastigheter 26,3 28,1
Reservfond 155,0 155,0

301,3 303,1
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 867,7 786,6
Årets resultat 105,5 90,4

973,2 877,0

SUMMA EGET KAPITAL 1 274,5 1 180,1

Obeskattade reserver not 21 153,2 166,8
Avsättningar not 22 32,9 15,6

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut not 23 3 900,0 3 550,0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 144,0 125,5
Övriga kortfristiga skulder not 24 6,4 22,9
Upplupna kostn o förutbet intäkter not 25 118,9 107,2

269,3 255,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 630,0 5 168,1

TILLGÅNGAR
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KASSAFLÖDESANALYS

2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster 206,7 202,7

Avskrivningar, effekt av nedskrivningar 150,8 140,3

Övriga ej likviditetspåverkande poster såsom återföring nedskrivn. -16,1 0,0

341,4 343,0

Erhållen ränta 0,2 0,1

Erlagd ränta -82,6 -95,5

Betald inkomstskatt -34,4 -14,1

224,6 233,5

Ökning/minskning varulager 0,3 -0,3

Ökning/minskning kundfordringar -0,6 2,2

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -26,0 31,5

Ökning/minskning leverantörskulder -1,4 12,3

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 10,7 -7,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 207,7 272,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Fusion av dotterbolag -2,4 0,0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -519,7 -504,0

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 16,6 -16,6

Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar -12,9 0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -518,5 -520,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 400,0 200,0

Amortering av skuld (netto) -50,0 -22

Utbetald utdelning -11,4 -2,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 338,6 197,6

Årets kassaflöde 27,8 -50,5

Likvida medel vid årets början 167,6 218,1

Likvida medel vid årets slut 195,4 167,6

Aktie- 
kapital

Uppskriv-
ningsfond

Reserv- 
fond

Balanserad  
vinst

Årets  
resultat

Eget kapital 2016-01-01 120 000 000 28 099 874 155 000 000 786 549 482 90 443 467

Utdelning enligt beslut på stämma -11 429 979

Omföring av föregående års resultat 90 443 467 -90 443 467

Årets förändring av uppskrivningsfond -1 762 992 1 762 992

Återföring uppskjuten skatteskuld 387 858

Årets resultat 105 469 341

Belopp vid årets utgång 120 000 000 26 336 882 155 000 000 867 713 820 105 469 341

INDIREKT METOD, MKR

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning 
av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 13 samt bilaga 1.
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NOTER OCH KOMMENTARER 

REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas 
årsredovisning med tillämpning av årsredo- 
visningslagen och bokföringsnämndens all-
männa råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning  
och koncernredovisning (K3).

ÄGARINTRESSEN
LKF äger andelar i nedanstående företag/
föreningar vid utgången av 2016.

Då innehavet är av mindre karaktär, över-
stiger inte 20%, så redovisas inte någon  
ekonomisk information kring bolagets ägar- 
intressen i årsredovisningen. Ägandet upp-
går inte till en volym så att det ska klassas 
som intressebolag eller dotterbolag.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt in- 
direkt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificeras disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kreditinstitut. Det  
förekommer inga finansiella placeringar  
som klassificeras som lilkvida medel.

VÄSENTLIGHETSBEDÖMNING
Den 16 maj 2016 avslutades fusionen av 
GTB Fastigheter AB, 556832-4171 samt 
LICA Fastigheter AB, 556997-1103. Med an-
ledning av att bolagen är av mindre karak-
tär så lämnas ingen upplysning avseende 
bolagens nettoomsättning, och rörelse- 
resulat samt storleken på bolagens till- 
gångar och skulder vid överföringen med 
hänvisning till ÅRL kapitel 2 3a §.

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skatte-
satser och skatteregler som gäller på balans-
dagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 
de skattesatser och skatteregler som är be-
slutade före balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld/fordran avseende 
temporära skillnader som hänför sig till upp- 

& nedskrivning på fastigheter, samt skillna-
der mellan skattemässiga och bokförings-
mässiga avskrivningar redovisas netto mot 
Avsättning för beräknad skatteskuld.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskju-
ten skatt, redovisas i resultaträkningen om 
inte skatten är hänförlig till en händelse eller 
transaktion som redovisas direkt i eget kapi-
tal. I sådana fall redovisas även skatteffekten  
i eget kapital.

INTÄKTER
Hyresintäkter redovisas i den period förhyr-
ningen avser. Hyror för egna lokaler redo- 
visas netto mot hyresintäkt för lokaler.  
Övriga intäkter består av ersättning för  
besiktningsåtgärder, preliminära värme-,  
vatten- och elkostnader, kontrollavgifter för  
felparkerade fordon, intäkter från parkerings- 
automater, samt av hyresgästerna beställda 
tjänster och material.

Aktiverat arbete för egen räkning baseras 
på noggrant och systematiskt förda tim- och 
projektredovisningar. Vid framtagandet av 
produktionskalkyler görs en bedömning av 
insatser och behov av byggledning och kon-
troll för respektive projekt. Utgiften räknas 
fram med hänsyn till aktuell byggtid och en 
bedömning av antalet timmar som behövs  
i byggprojektets olika skeden. Vid avslut av 
projekten stäms kalkylerad kostnad av mot 
omfattningen av utförd arbetsinsats.

MATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med avskriv-

Avskrivning anläggningstillgångar

Maskiner, fordon, inventarier 20%

IT-tillgångar 33%

Markanläggningar 5%

Byggnaderna är uppdelade på åtta komponenter med olika avskrivningstakt:

Stomme 1%

Fasad 2%

Fönster 2%

Tekniska installationer, fasta 2%

Yttertak 2,5%

Snickerier 3,3%

Tekniska installationer, rörliga 6,7%

Ytskikt och maskinell utrustning 5%

ningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av  
tillgången.

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 anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och under-
håll redovisas som kostnader.

Realisationsvinst respektive realisations- 
förlust vid avyttring av en anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive 
Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs  
av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i före-
kommande fall tillgångens restvärde. Bola-
gets mark har obegränsad nyttjandeperiod 
och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 
används för övriga typer av materiella tillgångar.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Samtliga fastigheter betraktas som förvalt-
ningsfastigheter. Fastighetsinnehavet ägs 
för att skapa hyresintäkter. På boksluts- 
dagen uppgår redovisat värde till 4,7 Mdkr 
och bedömt marknadsvärde till ca 10,4 Mdkr, 
se not 13. Förutsättningarna för marknads-
värderingen framgår under rubriken ”Bedöm-
ningar och uppskattningar”.

Företag/ 
förening

Andelarnas 
värde per 161231

SABO fastighets-
försäkrings AB

512 tkr

Lundavind 273 tkr

Husbyggnads varor 
HBV Förening

40 tkr

Skånehem 0,4 tkr
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NEDSKRIVNINGAR
Årlig värdering och bedömning görs av värdet 
på fastighetsinnehavet. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redo- 
visade värdet, skrivs den ner till återvinnings-
värdet. Vid bedömning av nedskrivnings- 
behov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden (kassagenererade enheter). För 
tillgångar som tidigare skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning om återföring 
bör göras.

VARULAGER
Varulagret består av reservdelslager och är 
värderat efter lägsta värdets princip.

ANDRA LÅNGFRISTIGA    
VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Tillgångar ingående i posten redovisas in- 
ledningsvis till anskaffningsvärde. I efter- 
följande redovisning värderas aktierna till 
anskaffningsvärde med bedömning av om 
nedskrivningsbehov föreligger.

LIKVIDA MEDEL
Medel på koncernkontot hos koncernens 
moder (Lunds kommun) klassificeras som  
likvida medel både i balansräkningen och  
i kassaflödesanalysen.

LÅNEKOSTNADER
Beräknad internränta om 1,7 Mkr till och 
med år 1996 har aktiverats och ingår i fastig-
heternas anskaffningsvärden. Därefter bok-
förs ej intern ränta.

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal där företaget är lease-
tagare redovisas som operationell leasing 
(hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella 
eller operationella. Leasingavgiften redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Uthyrning av lokaler klassificeras som ope-
rationell leasing. Leasingintäkterna redovisas 
linjärt under leasingperioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT
LKF följer Årsredovisningslagen (1995:1554) 
kapitel 5 gällande värdering av finansiella instru- 
ment. Finansiella instrument vars ursprung inte 
är räntesäkring värderas vid bokslut och förlust- 
reserveringar görs vid behov. För finansiella in-
strument vars syfte är räntesäkring ges upp-
lysningar om verkligt värde. Därutöver tillämpas 
K3 kapitel 11 avseende säkringsredovisning.

Finansiella instrument som redovisas i ba-
lansräkningen inkluderar värdepapper, kund-
fordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder, låneskulder 
och derivatinstrument. Instrumenten redo- 
visas i balans- räkningen när LKF blir part i  
instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balans-
räkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller har över-
fört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balans- 
räkningen när förpliktelserna har reglerats 
eller på annat sätt upphört.

KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORD-
RINGAR (HYRESFORDRINGAR)
Fordringar redovisas som omsättningstill-
gångar med undantag för poster med för- 
fallodag mer än 12 månader efter balans- 
dagen, vilka klassificeras som anläggnings- 
tillgångar. Fordringar tas upp till det belopp 
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för 
individuellt bedömda osäkra fordringar.

LÅNESKULDER OCH    
LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redo- 
visade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodi- 
seras mellanskillnaden som räntekostnad 
över lånets löptid med hjälp av instrumen-
tets effektivränta. Härigenom överensstäm-
mer vid förfallotidpunkten det redovisade  
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

LKF har för avsikt att refinansiera samtliga 
låneskulder som förfaller till betalning inom 
tolv månader från balansdagen, dessa klassi-
ficeras därför som långfristiga skulder. Samt-
liga långfristiga skulder är amorteringsfria.

DERIVATINSTRUMENT SOM INGÅR   
I SÄKRINGSREDOVISNING
Ränteterminer, ränteoptioner, ränteswappar, 
räntetak och kombinationer av dessa får  
köpas, säljas och ställas ut under förutsätt-
ning av att ränteriskramarna inte över-
skrids. Intäkter och kostnader för ränte- 
swappar nettoredovisas under räntekost- 
nader. Vinster eller förluster då ett derivat-
kontrakt avbryts eller då lån återbetalas i 
förtid resultatredovisas omgående.

DOKUMENTERADE SÄKRINGAR AV  
LKFS RÄNTEBINDNING (SÄKRINGS- 
REDOVISNING)
Avtal om så kallade ränteswappar skyddar 
bolaget mot ränteförändringar. Genom  
säkringen erhåller LKF en fast/rörlig ränta 
och det är denna ränta som redovisas i resul-
taträkningen i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter.

LKF använder sig som grundregel av säk-
ringsredovisningen enligt K3. Målsättningen 
för ränteriskhanteringen är att begränsa de 
på kort sikt negativa effekterna av ränteför-
ändringar i resultaträkningen samt anpassa 
ränterisken till affärsrisken i bolaget. Risk-
hanteringen och säkringsredovisningen be-
drivs med ett portföljperspektiv.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att 
ett derivat ska kunna klassas som ett säkrings- 
instrument: det ska finnas en extern motpart 
och derivatet får inte innehålla utställd optio-
nalitet netto. Samtliga LKFs derivat uppfyller 
dessa kriterier.

Regelverket K3 kräver att derivaten ska 
vara effektiva för att kunna säkringsredovi-
sas. Följande kritiska villkor gäller vid effekti-
vitetsbedömning:

1. Samma valuta som säkrad post.

2. Samma räntebas eller räntebas med hög 
korrelation som säkrad post.

3. Andel ränteförfall inom 1 år idag, på 
portföljnivå, vid tidpunkt efter ingått  
derivat ska vara större eller lika med 0% 
Samtliga LKFs derivat som säkringsredo-
visas uppfyller dessa villkor.

Samtliga derivatinstrument förutom ränte- 
taken har säkringsredovisats i delårsbokslut 

2016-08-31 och i helårs- bokslutet 2016-12-31.

SÄKRINGSREDOVISNINGENS 
UPPHÖRANDE
Säkringsredovisningen avbryts om 

• säkringsinstrumentet förfaller, säljs,  
avvecklas eller löses in, eller

• säkringsrelationen inte längre uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransak-
tion som avbryts i förtid redovisas omedel-

bart i resultaträkningen.
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DERIVATINSTRUMENT DÄR KRITERIER 
FÖR SÄKRINGSREDOVISNING INTE ÄR 
UPPFYLLDA
Derivatinstrument med positivt värde värde-
ras löpande i enlighet med lägsta värdets 
princip, derivatinstrument med negativt  
värde värderas till det negativa värdet. De 
värdeförändringar som uppkommer inom 
ramen för lägsta värdets princip och änd-

ringar av negativt värde, redovisas omedel-
bart i resultaträkningen. Värdeförändringar 
på derivatinstrument som utgör kortfristiga 
och långfristiga skulder redovisas i olika poster 
i resultaträkningen beroende på syftet med 
innehavet av derivatinstrument – värdeför-
ändringar av ränteswappar och räntetak  
redovisas i posten Räntekostnader och lik-
nande resultatposter.

LKF ställde under 2005 ut en swaption där LKF 
förband sig att ingå en ränteswap till en avtalad 
fast ränta om räntan vid avräkningsdagen 
understeg den avtalade räntan. För risken 
erhöll LKF en premie. Vid avräkning 2006 över-
gick swaptionen till en 10-årig ränteswap. 
Löptiden gick ut i juni 2016 och swappens 
resterande anskaffningsvärde (=periodiserad 
premie) om 0,9 mkr påverkar resultatet positivt. 
LKF upphandlade 2012 tre räntetak om no-

minellt 1 500 mkr och 2016 tre räntetak om 
nominellt 1 000 mkr. I bokslutet 2016-12-31 
redovisas samtliga enl LVP, dvs det lägre av 
marknadsvärde och anskaffningsvärde. 
Detta ger en kostnad om 4,5 mkr. Ett av 
kraven för säkringsredovisning är att andel 
ränteförfall inom 1 år idag ska vara större 
eller lika med 0%. Pga negativa marknads-
räntor uppfylls inte det kravet om ränte-
taken säkringsredovisas.

Total resultatpåverkan av värdering enl LVP 
utgör en kostnad om 3,6 mkr.

Marknadsvärdet har beräknats som de kost-
nader/intäkter som hade uppstått om kon-
trakten stängts på balansdagen. Marknads-
värden på derivatinstrument har erhållits från 
respektive bank där derivatkontrakt finns.

MARKNADSVÄRDE Nominellt belopp Marknadsvärde Bokfört värde

MKR 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1) Marknadsvärden redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Räntetak 2 500 1 000  9,4  0,1 9,4 0,1

Kontrakt med negativa verkliga värden

Ränteswap,

   från 3M Stibor till fast 100 -0,9 -0,9

TOTAL redovisade i balansräkningen 9,4 -0,8 9,4 -0,8

2) Marknadsvärden ej redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Ränteswap:

   från fast till 3M Stibor 600  12,4

   från 3M Stibor till fast 200 400  2,2 9,7

   Räntetak 500 0,0

Kontrakt med negativa verkliga värden

Ränteswap

   från fast till 3M Stibor 600 -0,2

   från 3M Stibor till fast 1 750 1 550 -81,8 -81,2

TOTAL ej redovisade i balansräkningen -67,2 -71,7

MARKNADSVÄRDEN PÅ DERIVATINSTRUMENT VAR PÅ BALANSDAGEN ENL FÖLJANDE:
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BEDÖMNINGAR OCH 
UPPSKATTNINGAR

MARKNADSVÄRDERING  
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Årets värdering har genomförts i analys- 
verktyget Datscha genom en kombination  
av ortspris- och avkastningsmetod. Värdebe-
dömningen baseras på LKFs verkliga hyres-
intäkter, driftskostnader och fastighetsskatt 
per fastighet. Underhållskostnader beräknas 

utifrån respektive fastighets ålder och skick.
Följande direktavkastningskrav har an-

vänts: bostäder 3,25%-5,65%, kommersiella 
lokaler 6,0%-8,50% och äldreboenden 5,0%-
7,0%. De generella förutsättningarna för 2016 
års värdering framgår av tabellen till höger.

Värderingen har därefter kvalitetssäkrats 
av NAI Svefa som också genomfört ett antal 
styckevisa värdebedömningar vilka ligger till 
grund för och har varit vägledande i det in-
terna värderingsarbetet.

Förutsättningar kassaflödesanalys

Värdetidpunkt 2016-12-31

Kalkylperiod 10 år

Inflation per år 2%

Hyresutveckling bostäder per år 2017 0,7%

2018 ff 2,0%

Hyresutveckling lokaler per år 2%

Utveckling av drifts- och underhålls-
kostnader per år

2%

Vakansgrad bostäder 0,70%

Vakansgrad lokaler 0-3%

Direktavkastningskrav genomsnitt 4,45%

Kalkylränta genomsnitt 6,37%

Förutom ovanstående är inga väsentliga uppskattningar och 
bedömningar gjorda som påverkar bolagets redovisade värden.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Direktavkastning på totalt kapital
Resultat före avskrivningar, nedskrivningar  
anläggningstillgångar och jämförelsestörande 
poster i procent av totalt kapital.

Belåningsgrad
Kortfristiga och långfristiga skulder i procent 
av balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad
Resultat före avskrivn, nedskrivn. anlägg.till-
gångar och jämförelsestörande poster + finan-
siella intäkter i förh. till räntekostnader, borgen 
och övriga finansiella kostnader.

Balanslikviditet
Summa omsättningstillgångar i förhållande till 
kortfristiga skulder.

Redovisad soliditet
Eget kapital inklusive 78% (73,7% år 2009-
2012) av obeskattade reserver i procent av ba-
lansomslutningen.

Driftnetto per kvm
Resultat före avskrivningar, nedskrivn. anlägg.
tillgångar och jämförelsestör. poster utslaget 
på uthyrningsbar bostads- och lokalyta.

Underhållskostnad per kvm
Underhållskostnader utslaget på uthyrningsbar  
bostads- och lokalyta.
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FÖRFALLOTIDER LOKALHYRESAVTAL

Mkr

2017 6,5

2018 20,2

2019 19,8

2020 12,0

2021 3,8

2022 eller senare 117,0

S:a i hyresnivå 2017 179,3

NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

2016 2015

Bostäder 704,2 685,4

Lokaler 183,4 178,0

Garage 14,5 13,7

Parkeringsplatser mm 6,0 908,2 5,8 883,0

Tillvalsavgifter 4,7 4,5

 Underhållsåterbä-
ring, hyresreduktion -9,9 -9,6

 Avräkning  
boinflytande -0,4 -5,6 -0,3 -5,5

Avgår hyresbortfall

Bostäder -0,7 -0,8

Lokaler -2,0 -1,2

Övriga objekt -3,7 -6,4 -2,9 -4,9

 Summa  
nettoomsättning 896,2 872,6

Hyror egna lokaler inklusive områdeskontor och LH-lokaler har redu-

cerat summa lokalhyror med 9.145 tkr (8.955 tkr år 2015). Samma 

reduktion finns i not 2 avseende kostnader för reparation, skötsel 

och administration.

HYRESINTÄKTER NETTO

NOT 3 TAXEBUNDNA KOSTNADER

2016 2015

Uppvärmning 90,3 87,4

Sophantering och sotning 19,6 18,5

Vatten 22,8 21,7

Fastighetsel 14,9 15,1

147,7 142,8

NOT 2 TJÄNSTER, MATERIAL

2016 2015

Utgifter för planerat 
underhåll:

bostäder 69,1 80,4

lokaler 46,9 116,0 28,3 108,7

Gemensamt  
fastighetsunderhåll 72,5 73,4

Underhålls- 
kostnader totalt 188,5 182,1

Varav internt  
utfört underhåll -33,1 -31,0

155,4  151,1

Reparationer, sköt-
sel, administration

Reparation inkl.  
mtrl underhåll 46,6 39,0

Fastighetsskötsel 17,9 18,4

Städning 4,4 2,6

Parkeringstillsyn 0,4 0,1

Administration 24,4 93,6 22,6 82,8

S:a tjänster, material 249,0 233,8

Revision utförs av PwC. Revisionskostnaden uppgick till 177 (150) 

tkr exklusive moms. Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 220 

(50) tkr exklusive moms. Lekmannarevisionen får stöd av E&Y.  

Arvodet för lekmannarevisionen uppgick till 50 (50) tkr.
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NOT 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

2016 2015

Avgifter för juridiska åtgärder 0,1 0,1

Avskrivning hyres- och  
kundfordringar 1,5 1,1

Skadekostnader 11,5 11,1

Hyreskostnad p-plats, garage 1,7 2,1

Ersättning till Hyresgästföreningen 3,0 3,0

Antennavg Kabel-TV 6,2 6,2

Avgifter samfällighetsför., arrende 1,1 1,2

25,1 24,9

NOT 5 PERSONALKOSTNADER

2016 2015

Reparationer 19,1 18,0

Fastighetsskötsel 43,4 43,6

Städning 11,6 11,1

Administration 57,0 50,2

Parkeringstillsyn 0,9 1,0

131,9 123,9

Medelantalet anställda har under verksamhetsåret varit 201 (205), 
varav antalet kvinnor 68 (66). Uppgiften är beräknad på företagets 
betalda närvarotimmar delat med 1 700 timmar.

NOT 8 EXCEPTIONELLA INTÄKTER

Under året har en nedskrivning på fastigheten Snäckan 2 återförts 
då nedskrivningen till fullo har återvunnits. Återfört belopp uppgår 
till 22,6 mkr.

Styrelsen består av 4 kvinnor och 8 män (varav 5 ersättare, 1 kvinna och 
4 män). Ledningsgruppen inklusive VD består av 3 kvinnor och 6 män.

ANTAL ANSTÄLLDA PER 31 DECEMBER 2016

Kvinnor 
heltid

Kvinnor 
deltid

Män  
heltid

Män 
deltid

Administrativ 
personal 38 (27) 8 (12) 39 (26) 0 (1)

Fastighets-
pers., målare 25 (24)  4 (3) 100 (109) 4 (2)

63 (51) 12 (15) 139 (135) 4 (3)

LÖNER OCH ARVODEN HAR UPPGÅTT TILL

2016 2015

VD 1,2 1,1

Styrelse 0,5 0,6

Övrig personal 79,5 74,9

Totalt löner och arvoden 81,2 76,6

Håkan Ekelund tillträdde som verkställande direktör 2012-05-10. 
Anställningsavtalet innebär ett förordnade som avser tiden tom 
2016-05-31. Under 2015 förlängdes förordnandet med ytterligare  
2 år till 2018-05-31.

PENSIONSKOSTNADER HAR UPPGÅTT TILL

2016 2015

VD 0,6 0,6

Övrig personal 7,1 6,3

7,7 6,9

Sociala kostnader  
exkl. pensionskostnader 25,0 24,1

Totalt pensionskostnader, 
sociala kostnader 32,7 31,0

NOT 7 AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNING AV  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2015

Avskrivning maskiner/fordon/in-
ventarier 3,0 2,9

Avskrivning markanläggning 0,5 0,5

Avskrivning byggnader 147,3 136,9

Utrangeringar byggnader 2,9 0,0

Återföring nedskrivning byggnad -22,6 0,0

131,1 140,3

NOT 6 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2016 2015

Garantibelopp Fastigo 1,5 1,5

Avsättning för pensioner VD 0,6 0,5
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SKILLNAD MELLAN REDOVISAD SKATTEKOSTNAD OCH 
SKATTEKOSTNAD BASERAD PÅ GÄLLANDE SKATTESATS

Mkr 2016 2015

Redovisat resultat före skatt 135,2 121,0

Skatt enligt gällande skattesats 29,7 26,6

Skatteffekt av schablonränta på  
periodiseringsfond 0,2 0,3

Skatteeffekt på återlagd nedskrivning -5,0 0,0

Uppskjuten skattefordran pga  
nedskrivning 0,0 -0,1

Skillnad bokfört mot skattemässigt  
underlag -13,2 -1,7

Skatteeffekt av ej avdragsgilla  
kostnader:

Representation, medlemsavgifter mm 0,1 0,1

Avskrivningsbelopp uppskrivet fast.värde 0,0 0,3

Skatt på årets resultat enligt  
resultaträkningen 11,9 25,5

Gällande skattesats 22 %
Skattesats efter tillägg/avdrag är 8,8% 21,1%

NOT 13 BYGGNADER INKL. BYGGNADSINVENTARIER

2016 2015

Ingående anskaffn.värde 6 093,5 5 964,3

Årets förvärv 2,3 0,0

Färdigställt under året 376,1 132,0

Övriga investeringar -0,2 -2,3

Utrangering -18,8 -1,0

Utgående anskaffningsvärde 6 453,0 6 093,5

Ingående avskrivningar -2 093,5 -1 958,8

Utrangering 15,9 0,4

Årets avskrivningar enligt plan -149,0 -135,1

Utgående avskrivn enl. plan -2 226,6 -2 093,5

Ingående uppskrivningar 28,1 29,9

Årets avskrivn. på uppskrivet belopp -1,8 -1,8

Utgående uppskrivningar netto 26,3 28,1

Ingående nedskrivningar -33,7 -33,7

Återförda nedskrivningar 25,7 0,0

Utgående nedskrivningar -7,9 -33,7

Restvärde enl. plan 4 244,8 3 994,4

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2016 2015

Återföring periodiseringsfond -31,6 -34,6

Avsättning periodiseringsfond 18,0 20,0

-13,6 -14,6

NOT 9 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2016 2015

Ränteintäkter 0,2 0,1

0,2 0,1

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2016 2015

Bruttoräntor 72,1 76,6

Förlustreservering/återföring  
räntederivat 3,6 9,1

Borgensavg. Lunds Kommun,  
övr finans. kostn. 9,6 10,8

85,3 96,5

NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2016 2015

Tidigare års skatt 0,1 3,2

Beräknad inkomstskattekostnad 11,9 25,5

Uppskjuten skatt avs temporära 
skillnader, övr skatt 17,7 0,9

29,7 30,5

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av  fastighets-

värdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.
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MARK

2016  2015

Ingående anskaffningsvärde 447,2 398,3

Årets förvärv 32,6 48,9

Utgående anskaffningsvärde 479,8 447,2

MARKNADSVÄRDE FASTIGHETER, MKR

2016  2015

Lunds tätort 8 100 7 600

Övriga delar av Lunds kommun 1 000 1 000

Äldreboenden 1 300 1 300

10 400 9 900

NOT 14 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖR-
SKOTT AVS MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2015

Ingående balans 509,9 175,6

Under året nedlagda kostnader 502,6 466,3

Färdigställt under året -376,1 -132,0

Utgående balans 636,4 509,9

AVTALADE ÅTAGANDEN OM UTFÖRANDE AV BYGGNATION, MKR

Projekt Totalt Kvar-
stående

Färdigtid-
punkt

Linero torg 167,1 13,2 2017-02-01

Snickaren, västra Lund 129,5 21,7 2017-06-01

Fossilen, Södra Råbylund 103,0 77 2017-11-01

Arkivet 5, äldreboende 
och bostäder 233,4 103,4 2017-12-01

Sofieberg 225 169,5 2018-08-01

Nymfen 126,1 125,9 2018-12-01

Mineralen 84,1 69,5 2018-07-01

1 524,9 821,3

MARKANLÄGGNINGAR

 2016  2015

Ingående anskaffningsvärde 10,3 10,3

Utgående anskaffningsvärde 10,3 10,3

Ingående avskrivningar -6,9 -6,4

Årets avskrivningar -0,5 -0,5

Utgående avskrivningar -7,5 -6,9

Restvärde 2,9 3,4

Utgående balans byggnader 
och mark

4 727,5 4 445,0

Taxeringsvärden fastigheter 9 234,2 8 012,6

NOT 15 MASKINER OCH INVENTARIER

2016 2015

Ingående anskaffn.värde 44,8 43,9

Försäljning, utrangering fordon,  
inventarier -0,9 -1,9

Årets investeringar 2,7 2,8

Utgående anskaffningsvärde 46,6 44,8

Ingående avskrivningar -38,0 -37,0

Försäljning, utrangering fordon, 
inventarier 0,9 1,9

Årets avskrivningar enligt plan -3,3 -2,9

Utgående avskrivn enl plan -40,3 -38,0

Restvärde enl plan 6,3 6,8
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NOT 21 OBESKATTADE RESERVER

2016 2015

Periodiseringsfond

Taxeringsår

2011  0,0 31,6

2012 29,1 29,1

2013 31,3 31,3

2014 28,2 28,2

2015 26,6 26,6

2016 20,0 20,0

2017 18,0 0,0

Summa obeskattade reserver 153,2 166,8

Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 33,7 mkr 
(153,2 mkr x 22%)

NOT 22 AVSÄTTNINGAR

2016 2015

Temporär skilln. mel. bokfört  
och skattem. restvärde 28,5 16,0

Uppskjuten skatt avseende  
uppskrivning 5,8 6,2

Uppskjuten skatt avseende  
nedskrivning -1,4 -6,6

Summa 32,9 15,6

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER

2016 2015

Upplupna intäkter 4,3 0,1

Förutbetalda kostnader 14,4 10,6

Summa 18,7 10,7

Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkrings-
premier, vatten och avlopp samt avgifter för bredband och kabel-tv.

NOT 19 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2016 2015

Marknadsvärde 9,4 0,1

NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 2,9 7,8

Förändring långfristiga fordringar -1,1 -4,9

1,7 2,9

KONCERNEN

Org nr Säte Kapital- 
andel %

GTB Fastigheter AB 556832-4171 Lund 100

LICA Fastigheter AB 556997-1103 Värmdö 100

NOT 17 ANDEL I KONCERNFÖRETAG

2016 2015

Andel i koncernföretag 0,0 16,6

Ovanstående bolag har fusionerats in i LKF under 2016. 
Fusionsdatum: 160516.

NOT 20 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Vinstdisposition för Lunds kommuns fastighets AB (publ)

Balanserat resultat 867 713 820 kr

Årets resultat 105 469 341 kr

Totalt 973 183 162 kr

Styrelsen och verkställande direktör föreslår att:

Antalet aktier var 120 000 st den 31 december 2016 med ett kvotvärde 
av 1 000 kr, varav tillskjutet kapital 90,5 mkr vilket är underlag för be-
räkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital genom 
fondemission.

Utdelning till aktieägare 1 212 767 kr

Balanseras i ny räkning 971 970 395 kr

Totalt 973 183 162 kr

disponeras på följande sätt:



LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016           67

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2016 2015

Upplupna räntekostnader 9,7 10,4

Semesterersättningsreserv 8,9 8,8

Förskottsbetalda hyror 58,7 54,3

Övriga upplupna kostnader 41,6 33,7

118,9 107,2

Övriga upplupna kostnader avser underhållsåterbäring som utbetalas 
via januarihyran, periodisering av kostnader för värme och el samt 
upplupna kostnader på div ombyggnadsprojekt. Förutbetalda intäkter 
avser EU-bidrag gällande Cityfied-projekt.

NOT 24 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

2016 2015

Avräkning kollektivhus 2,0 1,7

Skatteskuld 1,8 16,5

Personalrelaterade skulder 2,3 3,3

Övriga kortfristiga skulder 0,4 0,4

Ränteswappar 0,0 0,9

6,4 22,9

SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR 
OCH RÄNTEBINDNINGSTID

Räntebindning Låne- 
belopp

Genom-
snitts-

ränta

Andel 
av lån

< 3 mån 1 555,7 0,35% 42,0%

< 1 år 350,0 3,78% 9,4%

< 2 år 200,0 2,45% 5,4%

< 3 år 400,0 2,17% 10,8%

< 4 år 400,0 2,89% 10,8%

< 5 år 200,0 1,67% 5,4%

> 5 år 600,0 0,96% 16,2%

Summa 3 705,7 1,43% 100,0%

Koncernkontolikviditet 194,3

Långfr anskaffnvärde  
swaption 0,0

3 900,0

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikats-
lån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är 
säkerställda med kommunal borgen,1 250 mkr. Certifikatslånen om  
600 mkr och obligationslånen om 2 050 mkr utgör vidareutlåning från 
Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar 
uppgår till 1 064 mkr.

SPECIFIKATION AV FÖRFALLOTIDER KAPITAL- 
BINDNING AVSEENDE FASTIGHETSLÅN

NOT 23 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Mkr

Skulder som förfaller inom 1 år 1 056

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år 
efter balansdagen 2 350

Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 300

3 706

NOT 26 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räkenskaps- 
årets utgång tills årsredovisningen avlämnas.
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL BOLAGSSTÄMMAN I LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL.),  
ORG.NR 556050-4341

RAPPORT OM 
ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN

Jag har utfört en revision av årsredo- 
visningen för Lunds Kommuns Fastighets 
AB (publ.) för år 2016.

Enligt min uppfattning har årsredo- 
visningen upprättats i enlighet med års- 
redovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Lunds 
Kommuns Fastighets AB (publ.)s finansi- 
ella ställning per den 31 december 2016 
och av dess finansiella resultat och kassa-
flöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltnings berättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstäm-
man fastställer resultaträkningen och  
balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt Inter- 
national Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar  
enligt dessa standarder beskrivs närmare  
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obero-
ende i förhållande till Lunds Kommuns 
Fastighets AB (publ.) enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls- 
enliga som grund för mina uttalan den.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSRE-
DOVISNINGEN

Detta dokument innehåller även annan 
information än årsredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-45 och 68 framåt. 
Det är styrelsen och verkställande direk-
tören som har ansvaret för denna andra 
information.

Mitt uttalande avseende årsredovis-
ningen omfattar inte denna information 
och jag gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredo-
visningen är det mitt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig  
utsträckning är oförenlig med årsredo- 

visningen. Vid denna genomgång beaktar 
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om infor-
mationen i övrigt verkar innehålla väsent- 
liga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar 
slutsatsen att den andra infor mationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag 
skyldig att rapportera detta. Jag har inget 
att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direk- 
tören som har ansvaret för att årsredo- 
visningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisnings- 
lagen. Styrelsen och verkställande direk- 
tören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för  
att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter  
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direk-
tören för bedömningen av bola gets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagan-
det om fortsatt drift. Antagandet om fort-
satt drift tillämpas dock inte om styrelsen 
och verkställande direktören avser att  
likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alter-
nativ än att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av  
säkerhet om huruvida årsredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsent- 
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att  
en revi sion 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 en skilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använ-
der jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställ ning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och in hämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Ris ken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felak tighet som  
beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga ute lämnanden, fel-
aktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del 
av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för min revision för att ut-
forma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redo-
visningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkstäl l- 
ande direktörens uppskattningar i  
redovisningen och tillhörande upp- 
lysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i 
att styrelsen och verkställande direk- 
tören använder antagandet om fort-
satt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisions- 
bevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om 
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bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredo- 
visningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som in hämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller för-
hållanden göra att ett bolag inte läng-
re kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande  
presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsredovisningen, däribland 
upp lysningarna, och om årsredo- 
visningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland 
annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de betydande bris ter i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV  
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN

Utöver min revision av årsredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktö rens för-
valtning för Lunds Kommuns Fastighets 
AB (publ.) för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträff ande bolagets vinst 
eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman dispo-
nerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrel sens  
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt god revi-
sionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 

denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållan-
de till Lunds Kommuns Fastighets AB 
(publ.) enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls- 
enliga som grund för mina uttalan den.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för för-
slaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust. Vid förslag till ut-
delning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvar-
lig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsoliderings behov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organi-
sation och förvaltningen av bolagets  
angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation, och att tillse att  
bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i  
övrigt kontrolleras på ett betryg gande 
sätt. Den verkställande direktören ska  
sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nöd-
vändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i över ensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR

Mitt mål beträffande revisionen av för-
valtningen, och därmed mitt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelse- 
ledamot eller verkställande direktören  
i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig 
skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisnings- 
lagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av för- 
slaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust, och därmed mitt ut talande 
om detta, är att med rimlig grad av säker-
het bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisions sed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder  
eller försummelser som kan föranleda  
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolags lagen.

Som en del av en revision enligt god  
revisionssed i Sverige använder jag profes-
sionellt omdöme och har en pro fessionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och för- 
slaget till disposi tioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlig het. 
Det innebär att jag fokuserar granskning-
en på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets  
situation. Jag går ige nom och prövar fatt- 
ade beslut, beslutsunderlag, vidtagna  
åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för mitt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner 
beträff ande bolagets vinst eller förlust 
har jag granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Lund den 8 mars 2017

Anders Thulin
Auktoriserad revisor
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Jag av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 

Lunds Kommuns Fastighets AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäk-

tiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 

samt utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har 

genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och prövning. 

Under året har granskning genomförts av bolagets arbete med intern 

kontroll vilken har överlämnats till styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att bolaget efterlevt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. 

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommun 2017-03-08

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

TILL FULLMÄKTIGE I LUNDS KOMMUN 
TILL ÅRSSTÄMMAN I LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB 
ORG NR 556050-4341

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2016
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110 PILELYCKAN 1 1947 42 687 -18 848 23 839 93 660 53 660

120 SOLGÅRDARNA 6-9, PLÅTSLAGAREN 1, 
SNICKAREN 2, 3

1948-61/2005 104 508 -36 131 68 377 326 102 178 084

121 SOLGÅRDARNA 5 2002 29 117 -8 792 20 325 36 106 22 729

122 SNICKAREN 3 - 1 705 0 1 705 0 0

130 LÖVSÅNGAREN 5-8, VÄSTER 2:24 1978-79 96 290 -56 097 40 192 345 463 189 963

131 LÖVSÅNGAREN 4 1979 23 007 -12 215 10 792 131 652 45 540

132 LÖVSÅNGAREN 9 1978 119 062 -25 658 93 404 0 0

134 RIKSDAGEN 1 1992 79 583 -35 011 44 572 123 121 57 132

135 EXCELLENSEN 1, STATSMINISTERN 1 1991 159 000 -69 968 89 033 242 710 117 224

136 STATSMINISTERN 4; Värpinge centrum 1992 93 114 -54 774 38 340 29 924 17 782

137 REGERINGEN 1 1995 65 725 -25 527 40 198 116 037 54 271

139 RIKSDAGEN 1; Risätersgatan 2013 55 575 -4 699 50 876 31 140 18 528

150 ÖSTERTULL 39, 42, 44, 45 1985 67 627 -32 746 34 881 189 760 107 872

151 TRIANGELN 3 1985 6 337 -3 043 3 294 15 083 8 639

152 S:T MIKAEL 17 1988 12 051 -5 835 6 216 25 383 11 926

160 DROTTEN 6, 7 1984/1986 53 746 -29 684 24 062 126 499 72 580

161 S:T CLEMENS 30, 31 1986 51 424 -26 905 24 519 120 391 69 600

162 S:T CLEMENS 11 1900 5 207 -2 643 2 563 13 149 7 354

170 S:T MÅRTEN  28; Södra 1983 83 191 -45 168 38 023 124 600 78 000

180 S:T PETER 31 1981 16 148 -9 241 6 907 42 146 22 879

181 SPOLETORP 7; Norra  1) 1999 83 464 -26 715 56 750 145 134 89 354

183 SPOLETORP 8; Södra 1998 42 000 -19 336 22 664 72 016 44 431

184 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 1929/2010 40 810 -8 382 32 428 22 000 14 800

185 BRANDSTATIONEN 6; Karl XI gatan 1997 24 690 -9 198 15 493 47 400 29 400

186 BJÄRREDSBANAN 1 2001 69 670 -20 016 49 654 82 443 51 402

187 LANDSTINGET 3; Västra stationstorget 2001 70 949 -24 001 46 948 73 147 47 200

189 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 2016 102 155 -1 604 100 552 47 754 29 554

191 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska bostäder  2) 2009 53 737 -8 222 45 515 58 956 0

192 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska äldreboende  2) 2007 76 126 -20 538 55 588 0 0

200 GÄRDET 20, 22 1981 35 185 -19 804 15 381 142 127 66 935

201 ARKIVET 5 2005 67 402 -19 961 47 442 0 0

202 ARKIVET 5; Mårtenslund 1907, 1986 59 077 -17 482 41 594 0 0

203 ARKIVET 5; Österbo 1964 42 301 -11 481 30 820 0 0

204 DÖVSTUMSKOLAN 16 1965/2011 36 171 -5 238 30 933 52 097 30 842

205 KÄLLAN 14 1990 33 104 -15 038 18 066 55 437 33 649

206 GERNANDTSKA LYCKAN 19 1943/2012 64 298 -7 981 56 317 97 302 58 702

207 ARKIVET 5; Dokumentet 1954 20 020 -993 19 027 0 0

208 ARKIVET 5; Arkivarien - 14 400 0 14 400 0 0

210 SVARVAREN 33 1950 15 472 -5 569 9 903 34 217 20 437

211 SVARVAREN 34 1985 3 897 -1 953 1 945 10 127 5 600

215 HARLÖSABANAN 1 2006/2010 238 644 -37 244 201 400 212 357 144 994

220 LÄRLINGEN 1 1946/1988 9 705 -3 507 6 197 19 289 10 881

230 GRÖDAN 1 1956/2011 31 310 -7 552 23 759 118 610 65 052

231 RIKSVAPNET 3 1967 23 279 -4 188 19 091 45 235 24 201

239 SOFIEBERG 1 - 20 000 0 20 000 1 414 0

240 SANDRYGGEN 2, 3 1959/2000 31 503 38 482 -39 132 -20 203 30 853 165 389 96 606

241 SANDRYGGEN 2    3) 2007 162 853 -30 446 132 407 159 738 109 800

250 SPJÄLLET 1, POTTUGNEN 2 1963/1993 78 731 14 300 -50 126 -6 242 42 905 269 227 149 866

251 JÖNS OLS 2 2000 32 213 -10 403 21 810 40 141 24 941

260 S:T MÅRTEN 2, 27; Norra 1992/2013 74 376 -41 270 33 105 76 613 49 825
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270 LABBEN 1, VÄSTER 2:2 1965/2015 38 678 -7 898 30 780 77 351 40 328

280 KLOSTERGÅRDEN 2:19 2011 56 848 -7 270 49 578 0 0

281 REGNBÅGEN 7    4) 1989 102 389 -48 763 53 626 183 340 103 478

283 SNÖDRIVAN 1, SNÖFOGET 1, RIMFROSTEN 1 1965/2004 176 378 -60 849 115 529 456 663 239 611

284 SNÖDRIVAN 2 1998 43 408 -15 869 27 539 62 094 39 088

285 MOLNET 1 1999 28 539 -9 502 19 037 39 936 24 108

290 RÅDHUSRÄTTEN 1-4 1968/2001 142 268 -73 812 68 456 475 130 311 000

294 HÄRADSRÄTTEN 1 2015 74 472 -2 227 72 244 48 600 35 000

295 JORDABALKEN 5, JURYN 1;  
Ladugårdsmarken

1991 127 704 -57 271 70 432 155 299 87 055

296 FODERMARSKEN 1 2005 67 960 -20 841 47 119 5 352 2 163

300 OFFERKÄLLAN 1 1968/2013 122 165 -49 039 73 126 313 141 205 917

301 HILLEBARDEN 1 2006 18 661 -4 213 14 448 5 840 2 820

302 OFFERKÄLLAN 1; Fäladskällan - 122 0 122 0 0

310 KRÄMAREN 1; Fäladstorget 2011 86 750 -33 794 52 956 21 600 16 200

311 BULLERBYN 1 1995 20 954 -11 074 9 880 27 400 21 200

340 HAVAMAL 1, 2 1972 52 216 -35 839 16 376 258 628 158 431

341 EDDAN 1, 2 1972 51 972 -33 464 18 508 231 807 142 266

343 HAVAMAL 6 1993 19 681 -8 801 10 880 18 503 12 730

344 HAVAMAL 1; Oden 2014 200 571 -7 380 193 190 114 231 86 572

345 IVAR BENLÖS 1, MAGNUS DEN GODE 1, 
WILLIBALD 1; Kungsgårdarna

1989-90 90 641 -39 023 51 618 102 449 63 517

346 LÅNGSKEPPET 2 2007 76 765 -14 159 62 607 60 905 40 481

347 SNÄCKAN 2 2009 101 505 -16 211 85 293 82 932 66 116

350 HAVAMAL 4; Linero torg, norra 1972 57 820 -25 509 32 311 22 000 16 200

351 HAVAMAL 4; Linero torg, södra 2016 31 273 -546 30 727 17 680 13 200

352 HAVAMAL 4; Linero torg, bostäder - 0 0 0 55 359 34 759

365 SOLHÄLLAN 2; Solbacken 2006 70 776 -19 270 51 506 0 0

366 SOLHÄLLAN 2; Linelyckan, Linegården 2011 129 482 -19 727 109 755 0 0

370 JÄGAREN 7 1974 32 201 -14 802 17 398 162 133 99 271

371 JÄGAREN 8 2000 32 350 -15 110 17 240 7 806 5 400

372 JÄGAREN 7 2006 30 601 -6 234 24 367 23 377 14 575

400 UARDA 1, 2 1978-79 64 388 -26 444 37 944 157 008 77 592

401 SOLISTEN 3 1986 87 466 -43 312 44 154 169 250 90 096

402 BYADAMMEN 1, GATEHUSEN 3, 4 ,6, 
KYRKOJORDEN 2; Östra Torns by

1986.2003 46 808 -18 519 28 289 68 131 32 573

405 MODERSMÅLET 1 1992 96 409 -42 082 54 327 103 771 67 022

406 FIOLEN 1    5) 1993 135 040 -58 984 76 056 152 373 95 621

408 ÖSTRA TORN 27:11; Vänorten 2016 47 914 -954 46 960 23 397 17 430

410 FLINTYXAN 1-3 1983/2012 148 664 -57 380 91 284 180 326 114 551

411 BOPLATSEN 1 1986 48 237 -24 157 24 080 84 722 54 774

412 FORNBORGEN 1 1988 81 175 -39 444 41 731 143 305 87 381

420 HAMMOCKEN 1 - 14 253 0 14 253 0 0

421 SOLBJER 2 - 5 866 0 5 866 0 0

450 ADELSFANAN 1, LIVDRABANTEN 1, 
ÄNKEDROTTNINGEN 2

2011 52 574 -5 767 46 807 24 683 15 092

550 SLÅTTERVALLEN 2 2008 26 573 -5 038 21 535 18 176 14 816

551 DIAKONISSAN 2, KRÄKLAN 1 2013 38 823 -2 783 36 040 27 519 14 604

552 TRILOBITEN 1, AMMONITEN 1 - 22 007 0 22 007 67 847 27 556

580 MJÖLET 1, BINGEN 1;  Dalby 1981-82 46 342 -21 656 24 686 75 412 50 088

590 HÄLLAN 67; Dalby 1978-79 19 068 -9 911 9 157 39 463 20 340

600 LJUNGEN 1, PRÄSTKRAGEN 1, 
KORNET 1, KROKUSEN 1, CIKORIAN 1, 
LYCKOKLÖVERN 1; Dalby

1963 24 696 -12 260 12 436 87 184 44 064
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Not.
1.  Inklusive kollektivhus kostnadsställe 182.
2.  Avtal om anläggningsarrende 191, 192. 
3.  Inklusive kostnadsställe 242.

4.  Inklusive kollektivhus kostnadsställe 282.
5.  Inklusive kollektivhus kostnadsställe 407.
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610 KLOCKAREN 19, 29; Dalby 1963 5 228 -3 495 1 734 13 903 9 242

615 DALBY 30:15, 31:29, 40:12, 60:19; 
Stationsområdet

- 1 294 0 1 294 336 0

616 VATTENRÄNNAN 1, 3; Dalby - 12 208 -1 022 11 186 4 609 1 117

617 KVARNSKON 3; Dalby - 2 450 0 2 450 772 0

620 BYALAGET 1; Dalby 1973 17 523 -8 517 9 007 61 591 40 500

625 PÅSKLILJAN 1; Dalby 1990 29 294 -13 103 16 191 23 625 13 905

626 KVARNSTENEN 1; Dalby 1997.2003 100 667 -33 719 66 948 49 727 30 954

627 HEJDAN 1; Dalby 2010 29 138 -3 695 25 442 17 238 11 925

628 GÄRDESÄNGEN 1; Dalby 2012 88 343 -8 069 80 274 40 332 30 263

629 SKÅNEGÅSEN 1, FÄRSINGEHÄSTEN 1 2015 48 438 -1 275 47 163 21 268 14 645

630 VAPENHUSET 13; S Sandby 1963/2013 51 427 -7 438 43 989 38 630 29 319

631 MYRLILJAN 3, KARDBORREN 1; S 
Sandby

1986 44 652 -21 766 22 887 45 946 27 431

632 TVÄRSKEPPET 1; S Sandby 1992 63 916 -27 441 36 475 46 673 32 043

633 PRÄSTKAPPAN 25; S Sandby 2002 34 538 -9 943 24 595 23 320 14 572

634 TRON 1, ALLMOSAN 1; S Sandby 2004 34 135 -8 408 25 727 23 109 15 424

635 JORDHUMLAN 5; S Sandby 1996 25 841 -9 971 15 870 18 638 13 530

636 RUNDKYRKAN 2; Fästan, S Sandby 1975/2007 77 753 -13 832 63 921 0 0

637 RUNDKYRKAN 2; S Sandby 2013 44 692 -3 536 41 156 23 751 19 400

639 HOVTÅNGEN 9, S Sandby 2011 232 0 232 129 0

640 SPINNROCKEN 1, 2; Genarp 1971 6 508 -2 607 3 902 11 806 6 395

641 LINBRÅKAN 6, 7; Genarp 1991 3 208 -1 167 2 041 3 146 2 258

642 GRÄSLÖKEN 1, 2, ÅBRODDEN 2; Genarp 1996/2010 42 377 -10 208 32 168 25 583 16 095

643 ULLEN 1; Genarp 1978 3 756 -1 960 1 796 6 956 4 380

645 GENARP 6:100 1970/2015 31 383 -7 947 23 436 4 826 2 614

646 GENARP 6:100, Borgen; Genarp 2013 32 487 -2 415 30 072 11 947 8 540

650 REVINGE 24:13-15, 24:20 1959/1983 16 035 -8 192 7 842 21 471 14 990

670 LITERN 1, 7; Veberöd 1989 11 820 -5 804 6 016 7 696 5 328

671 HUMLAN 26; Veberöd 1989 2 093 -947 1 146 1 225 909

672 FÅGELHUNDEN 1; Veberöd 1991 44 006 -19 380 24 626 21 960 15 300

673 RUSSET 2; Veberöd 2006 30 860 -7 950 -4 792 1 606 18 119 15 252 10 671

675 GETINGEN 8; Vevrehemmet, Veberöd 1950/1974 51 074 -13 459 37 615 0 0

676 GETINGEN 8; Veberöd 2014 25 651 -1 403 24 247 10 800 9 000

677 MINERALEN; Veberöd - 5 700 0 5 700 4 686 0

SUMMA 6 932 821 52 782 -7 950 -2 253 066 1 606 -26 445 4 724 587 9 234 170 5 438 071

Markanläggningar 10 343 -7 462 2 881

SUMMA 6 943 164 52 782 -7 950 -2 260 528 1 606 -26 445 4 727 468 9 234 170 5 438 071



LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016           75

110 PILELYCKAN 1 16 51 42 3 112 6 984 62 1 039 41 517 28 181

120 SOLGÅRDARNA 6-9, 
PLÅTSLAGAREN 1, 
SNICKAREN 2, 3

153 213 56 24 446 23 233 52 1 068 2 428 87 1 375 19 28 582

121 SOLGÅRDARNA 5 24 10 34 1 883 55 1 381 3 250 37

130 LÖVSÅNGAREN 5-8, 
VÄSTER 2:24

33 293 86 2 414 23 697 57 969 9 2 958 41 653 211 36 711

131 LÖVSÅNGAREN 4 15 67 1 1 84 8 019 95 1 017 1 239 84 169

132 LÖVSÅNGAREN 9 1 1 94 94 1 144 2 6 859 3

134 RIKSDAGEN 1*** 37 35 10 10 92 7 786 85 1 034 3 62 55 33 183

135 EXCELLENSEN 1, STATS-
MINISTERN 1***

2 95 46 42 3 2 190 15 619 82 1 045 2 85 1 15 87 86 366

136 STATSMINISTERN 4; 
Värpinge centrum

8 4 6 1 19 1 557 82 1 039 7 5 541 3 47 1 30

137 REGERINGEN 1*** 22 34 26 3 85 6 705 79 1 121 50 26 161

138 FINANSMINISTERN 2 0 0 25 25

139 RIKSDAGEN 1, Södra** 4 8 6 18 1 539 86 1 457 3 570 9 15 45

150 ÖSTERTULL 39, 42, 44, 45 10 44 55 14 3 6 132 9 679 73 1 154 14 1 113 10 86 156

151 TRIANGELN 3 6 6 12 955 80 1 203 8 4 24

152 S:T MIKAEL 17 5 6 4 15 1 359 91 1 158 15

160 DROTTEN 6, 7*** 39 28 12 2 81 6 312 78 1 186 5 839 14 348 100

161 S:T CLEMENS 30, 31*** 29 39 7 1 76 6 051 80 1 143 6 644 9 1 014 91

162 S:T CLEMENS 11 4 1 1 1 7 657 94 970 2 192 2 50 11

170 S:T MÅRTEN 28; Södra 1 32 16 7 3 59 4 564 77 1 190 14 3 301 13 294 60 4 150

180 S:T PETER 31 4 24 8 36 2 124 59 1 149 2 665 1 22 39

181 SPOLETORP 7; Norra 3 19 15 13 2 52 3 794 73 1 338 3 1 556 36 91

182 SPOLETORP 7; Russinet 5 15 7 27 1 665 62 1 368 27

183 SPOLETORP 8; Södra 0 0 2 3 737 12 14

184 BRANDSTATIONEN 6; 
Kävlingevägen*

6 8 1 1 16 1 321 83 1 432 16

185 BRANDSTATIONEN 6; 
Karl XI gatan

26 12 3 41 2 658 65 1 377 0 0 0 0 41

186 BJÄRREDSBANAN 1 22 13 13 2 50 3 801 76 1 371 1 13 0 0 51

187 LANDSTINGET 3; Västra 
stationstorget

3 11 17 3 1 35 2 390 68 1 397 6 1 189 70 111

189 BRANDSTATIONEN 6; 
Kävlingevägen**

3 27 9 6 45 2 804 62 1 700 1 3 42 6 94

191 KRÅKELYCKAN 7; 
Ribbingska bostäder*

1 20 7 1 29 2 248 78 1 727 11 40

192 KRÅKELYCKAN 7; 
Ribbingska, äldreboende

0 0 3 4 771 1 232 19 23

200 GÄRDET 20, 22 32 38 23 1 94 7 469 79 1 153 1 85 12 147 107

201 ARKIVET 5 0 0 3 4 820 0 0 3

202 ARKIVET 5; Mårtenslund 0 0 3 4 415 3

203 ARKIVET 5; Österbo 0 0 2 3 728 2

204 DÖVSTUMSKOLAN 16** 33 30 6 1 70 3 249 46 1 199 1 185 10 73 24 105

205 KÄLLAN 14 44 5 49 3 264 67 1 146 3 309 5 48 7 64

206 GERNANDTSKA 
LYCKAN 19**

67 27 2 96 4 712 49 1 263 2 428 11 121 109

207 ARKIVET 5; Dokumentet 1 2 563 1

210 SVARVAREN 33 3 5 8 1 3 20 1 518 76 1 256 4 538 17 142 41

211 SVARVAREN 34 3 2 2 7 549 78 1 180 7

215 HARLÖSABANAN 1* 43 64 52 12 171 9 908 58 1 543 2 491 6 11 70 249

219 INNERSTADEN 5:5, 5:18 0 0 65 65

220 LÄRLINGEN 1 6 18 24 1 296 54 1 078 8 88 32

230 GRÖDAN 1 41 75 24 3 143 8 001 56 1 052 2 400 15 87 27 28 215

231 RIKSVAPNET 3 46 20 66 3 120 47 979 1 409 5 138 72

240 SANDRYGGEN 2, 3*** 35 2 89 33 4 163 11 604 71 1 117 1 640 12 210 22 198

241 SANDRYGGEN 2; 
Karhögstorg

31 15 17 63 4 300 68 1 499 6 436 74 143

242 SANDRYGGEN 2; 
seniorboende

32 4 2 38 2 379 63 1 523 3 1 449 1 35 42

250 SPJÄLLET 1, 
POTTUGNEN 2***

28 50 144 56 278 19 031 68 1 051 4 232 53 807 131 466

Bostadsom
råde

1 RoK
3 RoK

5 RoK
2 RoK

4 RoK
6 RoK

Bostäder, antal

Bostäder, kvm

M
edelyta/lgh, kvm

Årshyra,kr/kvm
 inkl. värm

e

Prim
a lok, antal

Prim
a lok, kvm

Sekunda lok,  antal

Sekunda lok, kvm

Garageplatser, antal

P-platser, antal

Totalt antal uthyrningsenheter

Num
m

er

UTHYRNINGSENHETER 
PER 2016-12-31  

LEVANDE RUM  BILAGA 2
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Bostadsom
råde

Num
m

er

Bostadsom
råde

1 RoK
3 RoK

5 RoK
2 RoK

4 RoK
6 RoK

Bostäder, antal

Bostäder, kvm

M
edelyta/lgh, kvm

Årshyra,kr/kvm
 inkl. värm

e

Prim
a lok, antal

Prim
a lok, kvm

Sekunda lok,  antal

Sekunda lok, kvm

Garageplatser, antal

P-platser, antal

Totalt antal uthyrningsenheter

Num
m

er

FORTS.

LEVANDE RUM  BILAGA 2

251 JÖNS OLS 2 20 9 5 34 2 195 65 1 240 46 15 95

260 S:T MÅRTEN 2, 27; 
Norra**

2 4 5 8 19 2 083 110 1 076 17 3 955 11 141 12 59

270 LABBEN 1, VÄSTER 2:2* 18 36 18 72 5 782 80 1 066 1 126 40 353 12 125

280 KLOSTERGÅRDEN 2:19 0 0 1 4 057 1

281 REGNBÅGEN 7*** 56 46 22 9 133 10 304 77 1 139 1 87 12 332 97 87 330

282 REGNBÅGEN 7; 
kollektivhus***

3 2 5 7 3 20 1 530 77 1 145 20

283 SNÖDRIVAN 1, 
SNÖFOGET 1, 
RIMFROSTEN 1***

125 87 204 78 494 32 322 65 973 2 162 81 1157 175 113 865

284 SNÖDRIVAN 2*** 3 20 23 12 58 3 968 68 1 215 1 91 5 74 64

285 MOLNET 1*** 8 8 8 5 29 2 389 82 1 218 14 41 84

290 RÅDHUSRÄTTEN 1-4 15 115 146 157 61 494 45 670 92 917 10 3 226 168 5 070 318 84 1 074

294 HÄRADSRÄTTEN 1** 24 24 48 3 175 66 1 371 34 82

295 JORDABALKEN 5, 
JURYN 1; Ladugårds-
marken

84 45 22 2 4 157 12 277 78 1 052 1 56 94 66 318

296 FODERMARSKEN 1 3 3 174 58 1 360 4 4 438 14 21

300 OFFERKÄLLAN 1** 88 196 68 352 30 619 87 1 038 3 696 123 1 304 352 22 852

301 HILLEBARDEN 1*** 5 5 394 79 1 212 2 475 0 0 7 14

310 KRÄMAREN 1; 
Fäladstorget*

10 12 1 1 24 1 387 58 1 428 17 5 376 9 256 50

311 BULLERBYN 1 5 7 12 693 58 1 164 1 1 286 13

340 HAVAMAL 1, 2 28 198 67 50 14 357 23 835 67 931 1 97 66 1 710 140 146 710

341 EDDAN 1, 2 26 153 63 70 11 323 22 451 70 933 60 1 841 37 152 572

343 HAVAMAL 6 1 16 5 22 1 425 65 1 157 2 104 24

344 HAVAMAL 1, 2 
Oden**

36 33 24 6 99 5 862 59 1 444 10 1 512 109

345 IVAR BENLÖS 1, 
MAGNUS DEN GODE 
1, WILLIBALD 1, 
Kungsgårdarna***

62 34 12 6 114 8 718 76 1 045 4 547 73 41 232

346 LÅNGSKEPPET 2* 28 28 8 64 4 475 70 1 188 26 26 116

347 SNÄCKAN 2* 2 33 27 4 66 4 013 61 1 394 1 125 32 30 129

350 HAVAMAL 4; Linero 
torg, norra

17 5 449 17

351 HAVAMAL 4; Linero 
torg, södra

1 2 470 1

352 HAVAMAL 4: Linero 
torg, bostäder**

10 6 12 28 1 593 57 1 584 50 78

365 SOLHÄLLAN 2; 
Solbacken

0 0 3 4 660 1 82 4

366 SOLHÄLLAN 2; Line-
lyckan, Linegården

0 0 5 8 660 0 0 5

370 JÄGAREN 7* 25 139 64 228 15 339 67 921 2 107 62 486 60 141 493

371 JÄGAREN 8*** 3 8 11 602 55 1 233 2 2 437 13

372 JÄGAREN 7; 
markbostäder*

8 4 9 21 1 686 80 1 229 0 0 21

400 UARDA 1**, 2 75 47 38 160 13 737 86 967 2 391 36 148 54 92 344

401 SOLISTEN 3*** 74 53 36 9 172 12 543 73 1 140 2 161 1 12 101 67 343

402 BYADAMMEN 1, 
GATEHUSEN 3, 4, 6, 
KYRKOJORDEN 2; 
Östra Torns by*

28 9 19 56 5 744 103 938 25 39 120

405 MODERSMÅLET 1 48 28 24 4 104 8 996 86 1 047 3 470 49 57 213

406 FIOLEN 1 60 50 18 8 136 10 581 78 1 087 2 330 2 10 67 87 294

407 FIOLEN 1; kollektivhus 5 10 7 2 24 1 850 77 1 084 24

408 ÖSTRA TORN 27:11; 
Vänorten**

4 8 4 16 908 57 1 582 3 642 4 12 14 37

410 FLINTYXAN 1-3* 68 88 42 4 202 15 554 77 980 8 1 554 3 89 81 74 368

411 BOPLATSEN 1* 40 34 25 1 100 7 079 71 1 069 2 163 74 26 202

412 FORNBORGEN 1 74 47 37 158 12 513 79 1 065 1 184 87 66 312

450 ADELSFANAN 1, 
LIVDRABANTEN 1, 
ÄNKEDROTTNINGEN 2*

6 13 4 23 1 888 82 1 318 2 461 6 31

500 VÄSTER 3:32; 
Gasverket

0 0 77 77
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Bostadsom
råde

1 RoK
3 RoK

5 RoK
2 RoK

4 RoK
6 RoK

Bostäder, antal

Bostäder, kvm

M
edelyta/lgh, kvm

Årshyra,kr/kvm
 inkl. värm

e

Prim
a lok, antal

Prim
a lok, kvm

Sekunda lok,  antal

Sekunda lok, kvm

Garageplatser, antal

P-platser, antal

Totalt antal uthyrningsenheter

Num
m

er

510 DAMMGÅRDEN 11 0 0 56 56

550 SLÅTTERVALLEN 2* 3 3 6 424 71 1 348 2 565 9 17

551 DIAKONISSAN 2, 
KRÄKLAN 1*

6 8 5 19 1 526 80 1 513 19

552 TRILOBITEN 1** 10 15 8 33 1 792 54 1 572 2 838 14 49

580 MJÖLET 1, 2, BINGEN 
1; Dalby

46 39 30 7 122 9 875 81 919 1 174 34 96 253

590 HÄLLAN 67; Dalby* 20 46 66 5 138 78 813 0 0 0 0 47 42 155

600 LJUNGEN 1, PRÄST-
KRAGEN 1, KORNET 1, 
KROKUSEN 1, CIKORIAN 
1, LYCKOKLÖVERN 
1; Dalby

48 12 70 28 2 160 10 747 67 1 041 1 17 104 265

610 KLOCKAREN 19, 29; 
Dalby

16 19 2 37 1 821 49 899 15 52

616 VATTENRÄNNAN 1 & 3; 
Dalby

1 1 180 180 500 3 402 3 1 175 7

620 BYALAGET 1, Dalby*** 34 41 31 12 118 7 656 65 914 1 140 11 256 102 232

625 PÅSKLILJAN 1; Dalby* 15 11 10 36 2 901 81 917 20 20 76

626 KVARNSTENEN 1; Dalby 32 22 12 5 71 5 589 79 979 2 3 760 39 43 155

627 HEJDAN 1; Dalby* 3 12 4 19 1 558 82 1 311 0 0 19

628 GÄRDESÄNGEN 1; 
Dalby*

9 15 8 4 36 3 075 85 1 385 2 539 2 40

629 SKÅNEGÅSEN 1, FÄR-
SINGEHÄSTEN 1

7 7 9 23 1 900 83 1 461 2 25

630 VAPENHUSET 13**; 
S Sandby

14 23 15 4 56 3 285 59 1 119 4 655 14 322 27 30 131

631 MYRLILJAN 3, 
KARDBORREN 1; 
S Sandby

21 35 1 15 72 5 712 79 1 004 47 37 156

632 TVÄRSKEPPET 1; 
S Sandby

1 18 27 17 63 4 730 75 1 016 3 535 1 10 35 34 136

633 PRÄSTKAPPAN 25; 
S Sandby

16 16 4 36 2 472 69 1 174 0 0 0 0 20 21 77

634 TRON 1, ALLMOSAN 1; 
S Sandby*

16 10 4 30 2 227 74 1 588 0 0 0 0 2 32

635 JORDHUMLAN 5; 
S Sandby***

16 9 1 3 29 2 140 74 956 1 47 8 17 55

636 RUNDKYRKAN 2; 
Fästan, S Sandby

0 0 2 4 398 2

637 RUNDKYRKAN 2; 
S Sandby**

14 14 28 1 832 65 1 451 21 49

640 SPINNROCKEN 1, 2; 
Genarp

8 13 10 31 2 102 68 923 15 12 58

641 LINBRÅKAN 6, 7; 
Genarp*

2 4 6 432 72 953 9 15

642 GRÄSLÖKEN 1, 2, 
ÅBRODDEN 2; 
Genarp*

7 24 7 38 2 736 72 1 078 24 19 81

643 ULLEN 1; Genarp 6 10 16 1 205 75 912 1 20 7 24

645 GENARP 6:100: 
Genarp**

1 13 14 872 62 1 045 3 1 929 1 12 18

646 GENARP 6:100 Borgen; 
Genarp**

9 10 19 1 225 64 1 473 32 51

650 REVINGE 24:13-15, 
24:20; S Sandby

8 16 19 15 58 4 301 74 831 1 13 3 60 33 36 131

670 LITERN 1, 7; Veberöd* 4 6 6 16 1 370 86 890 6 11 33

671 HUMLAN 26; Veberöd* 3 3 182 61 934 3

672 FÅGELHUNDEN 1; 
Veberöd*

22 11 8 4 45 3 643 81 929 2 188 28 22 97

673 RUSSET 2; Veberöd* 10 14 24 1 708 71 1 203 0 0 24

675 GETINGEN 8 Vevre-
hemmet; Veberöd

3 3 677

676 GETINGEN 8; Veberöd** 12 4 16 947 59 1 430 16 32

TOTALT ANTAL 973 3 666 2 961 1 409 247 19 9 275 663 548 72 1 076 293 128 508 1 100 21 554 3 618 2 809 17 095

Fördelning procent 10,5% 39,5% 31,9% 15,2% 2,7% 0,2%

*       Hyra exklusive värme och varmvatten
**    Hyra exklusive varmvatten
***  Hyra exklusive värme, inklusive varmvatten

Antalet garage- och parkeringsplatser exkluderar besöks-, handikapp- MCplatser och cykelboxar
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Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2016 Bokslut 2015 Förändring 
2015-2016

Budget 2017

tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm

Hyror, brutto 912 919 1 130 887 525 1 117 1,1% 950 099 1 148

Övriga intäkter 13 669 17 13 570 17 -1,0% 7 750 9

   

Underhåll inkl. underhålls- 
återbäring

-198 422 -246 -191 691 -241 1,8% -201 003 -243

Reparationer -32 500 -40 -26 003 -33 22,9% -38 697 -47

Fastighetsskötsel -61 374 -76 -62 011 -78 -2,7% -54 686 -66

Sophantering, sotning -19 581 -24 -18 461 -23 4,3% -21 138 -26

Städning -15 949 -20 -13 703 -17 14,4% -14 742 -18

Bränsle, värme -90 336 -112 -87 447 -110 1,6% -93 094 -113

Vatten -22 808 -28 -21 718 -27 3,2% -24 077 -29

El -14 940 -18 -15 128 -19 -2,9% -14 619 -18

Fastighetsskatt -22 772 -28 -22 240 -28 0,7% -22 253 -27

Försäkringar (sak) -11 481 -14 -11 117 -14 1,5% -12 097 -15

Administration -76 851 -95 -68 391 -86 10,5% -86 603 -105

Outhyrt -6 435 -8 -4 918 -6 28,6% -6 243 -8

Avskrivna fordringar -1 540 -2 -1 129 -1 34,2% -1 155 -1

Hyresgästernas medel -3 004 -4 -3 033 -4 -2,6% -3 531 -4

Antennavgift, kabel-TV -6 184 -8 -6 218 -8 -2,2% -6 207 -8

Övriga kostnader -4 539 -6 -4 877 -6 -8,5% -4 942 -6

Avskrivning -131 142 -162 -140 327 -177 -8,1% -163 871 -198

   

Rörelseresultat 206 729 256 202 682 255 0,3% 188 891 228

   
Räntor och likn. res.poster -85 308 -106 -96 508 -121 -13,1% -67 000 -81

Ränteintäkter 158 0 139 0 11,8% 100 0

Resultat efter finansiella poster 121 579 150 106 313 134 12,4% 121 991 147

   

Periodiseringsfond 13 572 17 14 643 18 -8,9% 3 335 4

Skatt -29 682 -37 -30 513 -38 -4,4% -17 002 -21

Årets resultat 105 469 131 90 443 114 14,6% 108 324 131

   
Drift, exkl skatter och outhyrt -270 753 -335 -251 789 -317 5,7% -282 494 -341

Underhåll inkl underhållsrabatt -198 422 -246 -191 691 -241 1,8% -201 003 -243

Värme -90 336 -112 -87 447 -110 1,6% -93 094 -113

Totalt -559 510 -692 -530 927 -668 3,6% -576 591 -697

   

Yta inkl. sek lokaler (kvm) 808 168 794 559 827 302

BILAGA 3

ANALYS AV BOKSLUT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2016-12-31
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FEMÅRSÖVERSIKT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2016

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014
**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning

2016 2015 2014* 2013 
K3**

2012

RESULTATRÄKNING (MKR)

Bostadshyror 704 685 665 651 630

Lokalhyror 183 178 183 183 178

Garage och parkeringsplatser 21 20 18 18 19

Intäktsreduktioner -12 -10 -10 -10 -9

Övriga intäkter 18 18 29 18 14

Nettoomsättning 914 891 885 860 832

Driftskostnader -365 -343 -336 -335 -327

Underhållskostnader -188 -182 -183 -167 -152

Fastighetsskatt -23 -22 -22 -22 -23

Summa förvaltningskostnader -576 -547 -541 -524 -502

Driftnetto 338 344 344 336 330

Avskrivning fastigheter, inventarier -151 -141 -140 -137 -127

Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 20 0 0 0 9

Rörelseresultat 207 203 204 199 212

Resultat finansiella omsättningstillg. 0 0 1 2 3

Räntekostnader och likn res.poster -85 -97 -101 -109 -115

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 122 106 104 92 100

Bokslutsdispositioner 14 14 -9 -4 -3

Skatt på årets resultat -30 -30 -18 -19 -28

ÅRETS RESULTAT 105 90 77 69 69

BALANSRÄKNING (MKR)

Materiella anläggningstillgångar 5 370 4 962 4 586 4 468 4 412

Finansiella anläggn.tillgångar 2 19 8 9 8

Omsättningstillgångar 258 187 271 231 111

Summa tillgångar 5 630 5 168 4 865 4 708 4 531

Eget kapital 1 275 1 180 1 092 1 017 952

Obeskattade reserver 153 167 181 172 168

Avsättningar 33 16 14 14 12

Långfristiga skulder 3 900 3 550 3 350 3 300 3 201

Kortfristiga skulder 269 255 228 205 198

Summa skulder och eget kapital 5 630 5 168 4 865 4 708 4 531
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31 DECEMBER 2016 2015 2014* 2013 K3 ** 2012

Anskaffningsvärde fastigheter (Mkr) 6 943 6 551 6 373 6 187 5 923
Bokfört värde fastigheter (Mkr) 4 727 4 445 4 403 4 346 4 215
Bedömt värde fastigheter vid värdering (Mkr) 10 392 9 902 9 548 8 852 8 556

Antal lägenheter 9 275 9 121 9 038 8 974 8 873
Antal prima lokaler 293 282 280 289 281
Antal sekunda lokaler 1 100 1 095 1 079 1 093 1 091
Antal garage + p-platser 6 427 6 276 6 284 6 265 6 275
Summa uthyrningsobjekt 17 095 16 774 16 681 16 621 16 520

Yta bostäder 1000-tal kvm 664 654 648 645 637
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 129 127 125 128 126
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 20 21 21 21
Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 814 801 794 794 784

Antal nyproducerade lägenheter 164 81 66 102 73
Antal nyproducerade särskilda boende 17 22 10 16 18
Summa 181 103 76 118 91

INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)

Fastighetsförvärv (inkl mark) 33 49 28 11 5
Ny- och ombyggnad 376 132 185 242 198
Summa investeringar 409 181 213 253 203

NYCKELTAL

Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,7% 3,9%

Direktavkastning fastigheter 7,1% 7,7% 7,5% 7,7% 7,8%

Direktavkastning på totalt kapital 6,4% 6,9% 7,1% 7,5% 7,4%

Finansiering
Soliditet 24,8% 25,4% 25,3% 24,5% 23,7%
Belåningsgrad summa tillgångar 74% 74% 74% 74% 75%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 35,6% 34,2% 33,0% 34,8 36,2%

Räntetäckningsgrad, ggr 3,6 3,6 3,4 3,1 2,9

Förvaltning

Uthyrningsgrad, bostäder 99,90% 99,88% 99,88% 99,89% 99,89%

Uthyrningsgrad, lokaler 98,9% 99,3% 99,2% 99,3% 99,6%

Omflyttning, bostäder 9,7% 11,1% 10,2% 12,1% 12,3%

Bostadshyra, kr/kvm 1 076 1 061 1 035 1 019 998

Underhållskostnad, kr/kvm 233 229 230 211 194

Driftskostnad, kr/kvm 428 415 406 405 405

Effektivitet

Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 418 432 414 424 423

Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 134 138 138 140 147
El, kWh/kvm 14,6 15,0 16,0 16,3 16,2
Vatten, liter/kvm 1 560 1 530 1 560 1 550 1 582

FASTIGHETSUPPGIFTER

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014
**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning
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LEVANDE RUM  GRI INDEX

GRI-REFERENS SIDA

STRATEGI OCH ANALYS

102-4 VD-ORD 8

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 ORGANISATIONENS NAMN 2

102-2 VARUMÄRKEN, PRODUKTER OCH TJÄNSTER 3

102-3 HUVUDKONTORETS SÄTE 3

102-4 VERKSAMHETSLÄNDER 3

102-5 ÄGARSTRUKTUR OCH FÖRETAGSFORM 3

102-6 MARKNADER 3

102-7 ORGANISATIONENS STORLEK 3

102-8 PERSONALSTYRKA 38-40

102-9 ORGANISATIONENS VÄRDE- OCH LEVERANTÖRSKEDJA 11

102-10 VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN UNDER PERIODEN 4

102-41 ANDEL MEDARBETARE SOM OMFATTAS AV KOLLEKTIVAVTAL 38

102-11 FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 10, 12

102-12 HÅLLBARHETSINITIATIV SOM ORGANISATIONEN SKRIVIT UNDER 15

102-13 MEDLEMSKAP 15

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

102-46 PROCESS FÖR ATT IDENTIFIERA INNEHÅLL 18

102-47 AVGRÄNSNINGAR AV DE VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGORNA 18

103-1 AVGRÄNSNINGAR AV DE VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGORNA 18

102-48 FÖRÄNDRAD INFORMATION FRÅN TIDIGARE REDOVISNING 18

102-49 BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR 18

INTRESSENTRELATIONER

102-40 ORGANISATIONENS INTRESSENTER 14

102-42 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT IDENTIFIERA INTRESSENTER 14

102-43 METOD FÖR INTRESSENTDIALOG 14

102-44 VIKTIGA FRÅGOR FÖR RESPEKTIVE INTRESSENTGRUPP 14

REDOVISNINGENS PROFIL OCH OMFATTNING

102-45 BOLAG SOM OMFATTAS AV REDOVISNINGEN 2

102-50 REDOVISNINGSPERIOD 2

102-51 TIDPUNKT FÖR SENASTE REDOVISNING 2

102-52 REDOVISNINGSFREKVENS 2

102-53 KONTAKTPERSON 2

102-54 ANVÄNDANDE AV GRI SRS 2

102-55 GRI-INDEX 82

102-56 EV EXTERNT BESTYRKANDE 2

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer 
för hållbarhetsrapportering. Rapporten är gjord enligt GRI:s senaste riktlinjer, Sustainability Reporting 
Standards (SRS), nivå Core. Rapporten är inte externt granskad utifrån GRI. Data och information 
som presenteras har samlats in under 2016.

Nedan återfinns de aspekter och indikatorer som bedömts vara mest väsentliga för bolaget och 
våra intressenter. Denna analys presenteras närmare på sidan 18.

GRI-INDEX
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STYRNING

102-18 ORGANISATIONENS STYRNINGSSTRUKTUR 12

308-1 ANDEL AV LEVERANTÖRER SOM GRANSKATS AVSEENDE MILJÖKRAV 10, 13, 42

308-2 NEGATIVA KONSEKVENSER I LEVERANTÖRSKEDJA OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER 10, 13

414-1 ANDEL AV LEVERANTÖRER SOM GRANSKATS AVSEENDE SOCIALA KRAV 10, 13

414-2 NEGATIVA KONSEKVENSER I LEVERANTÖRSKEDJA OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER 10, 13

103-1/-2/-3 STYRNING 10 , 12

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 VÄRDERINGAR OCH ETISKT UPPFÖRANDE 13, 38, 39

206-1 RÄTTSFALL KOPPLADE TILL ANTI-KONKURRENS 10

205-1 KOMMUNIKATION OCH TRÄNING I ANTI-KORRUPTION 10

103-1/-2/-3 STYRNING 10, 40

EKONOMISKA INDIKATORER

201-1 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT VÄRDE 49

203-2 INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN 24

103-1/-2/-3 STYRNING 12,24

ENERGIINDIKATORER

301-1 ENERGIFÖRBRUKNING INOM ORG. 34

301-2 ENERGIFÖRBRUKNING UTANFÖR ORG. 34

302-3 ENERGIINTENSITET 34

302-4 MINSKNING I ENERGIANVÄNDNING GENOM ENERGIEFFEKTIVISERING 34

302-5 MINSKNING I ENERGIBEHOV FÖR PRODUKTER OCH TJÄNSTER 21, 31

103-1/-2/-3 STYRNING 30, 31

AVFALLSINDIKATORER

306-2 AVFALLSHANTERING 32, 35

103-1/-2/-3 STYRNING 32

INDIKATORER FÖR ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR

401-1 ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALOMSÄTTNING 41

403-2 ARBETSRELATERADE OLYCKOR OCH SJUKDOMSFALL 41

404-2 PROGRAM OCH UTBILDNINGAR FÖR ANSTÄLLDAS UTVECKLING 38

405-1 MÅNGFALDSINDIKATORER FÖR LEDNING OCH MEDARBETARE 40

103-2 TVISTER OCH MENINGSSKILJAKTIGHETER 40

103-1/-2/-3 STYRNING 38, 39

INDIKATORER FÖR SAMHÄLLSFRÅGOR

413-1 AKTIVITET FÖR LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING 10

415-X PÅVERKAN PÅ OFFENTLIGA BESLUT 10

103-1/-2/-3 STYRNING 10, 12, 13

INDIKATORER FÖR PRODUKTANSVAR 

301-1 PRODUKTERS OCH TJÄNSTERS MILJÖPRESTANDA 21

416-1 PRODUKTER SOM ÄR BEDÖMDA UR HÄLSO-/SÄKERHETSPERSPEKTIV 25

102-2 KUNDNÖJDHET 16, 17

103-1/-2/-3 STYRNING 21, 25, 16
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