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LKF är Lundabornas fastighetsbolag. Vi utvecklar attraktiva hyres-
bostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande 
för hyresgästen innebär ett bekymmersfritt och hållbart boende. 

Cirka 20 000 av Lunds invånare bor hos oss, ungefär 9 800 personer 
söker aktivt runt 200 lediga lägenheter under ett kvartal och drygt 
200 personer arbetar hos oss. Tillsammans gör vi alla LKF till en  aktiv 
samhällsaktör, som vill vara med och skapa ett bättre Lund. 

Med ordet tillsammans tänker vi in samvaro och gemenskap; 
mellan kollegor, grannar, samarbetspartners och ägare. Vi tänker 
på trygghet, trivsel och förtroende för dem vi delar vardagen 
med. Tillsammans med dessa människor vill LKF vara en mänsklig, 
pålitlig, långsiktig och utvecklande aktör. 

I samma anda har vi skapat en gemensam års- och hållbarhets-
redovisning, där vi beskriver året som gick. Här kan du läsa om 2017 
ur flera perspektiv. Vi pratar om hållbarhet ur såväl ekonomiskt 
som socialt och miljömässigt perspektiv. För utan en god ekonomi 
uppnår vi ingen långsiktig hållbarhet. Och via social och miljömässig 
hållbarhet lägger vi grunden för en långsiktigt god ekonomi.

VI VÄXER MED LUND

TILLSAMMANS

OM RAPPORTEN
Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2017 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ).
Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket för detta räkenskapsår 
även innefattar krav på en hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen är även upprättad i enlighet med GRI:s upprättade riktlinjer Sustainability Reporting Standard (SRS) nivå Core.
Års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 fastställdes av styrelsen den 22 februari 2018.
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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 investerar 
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.

9 551

11,5

Lägenheter totalt

Miljarder kronor

20000
Lundabor bor hos oss

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

CIRKA 40 PROCENT AV HYRESMARKNADEN
LKF har totalt 9 551 (9 275) 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 26 208 (per 31/12 2016) hyreslägen-
heter i Lunds kommun, vilket innebär att LKF har nästan 
40 procent av kommunens hyresmarknad. Andra stora 
aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF (student-
bostäder), Akelius och Paulssons Fastigheter. Totalt finns 
det cirka 60 000 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 studentbostäder.

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.

MEDARBETARE
LKF har 218 medarbetare

218

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 %

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

LUND 8 239

STÅNGBY 23

S. SANDBY 314 REVINGE BY 58

DALBY 689

VEBERÖD 104

GENARP 124

ANTAL LÄGENHETER

2017 uppgick marknadsvärdet på LKFs 
fastighetsbestånd till cirka 11,5 (10,4) 
miljarder kronor enligt gjord värdering.

LKF I KORTHET

Byggandet slår rekord
LKFs byggande låg på en historiskt hög nivå under 2017. Byggtakten var som 
högst under tidig höst, då 13 projekt med sammanlagt 1 000 bostäder var i 
gång. Våra mål att ha en projektportfölj med 1 500 bostäder och att byggstarta 
250-300 bostäder per år uppfylldes under 2017. Två aktuella projekt med olika 
typer av bostäder som länge efterfrågats är Arkivarien med två enheter särskilt 
boende för äldre och Sofieberg med student- och ungdomsbostäder.

Tillfälliga bostäder till nyanlända
Arbetet med att få fram tillfälliga bostäder åt nyanlända svenskar som kommun-
placerats i Lund har pågått under stora delar av 2017. Låg tillgång på lediga 
tomter, överklagade bygglov och svårigheter att hitta underleverantörer har 
tyvärr inneburit förseningar. Nu ser vi fram emot att 96 temporära bostäder, 
fördelade på fyra projekt, färdigställs under 2018. I ett av dessa samarbetar 
vi med externa aktörer i satsningen Livskonceptet, för att skapa ett socialt 
hållbart Lund.

Grön obligation för gröna satsningar
Våren 2017 gav Lunds kommun ut sin första gröna obligation, värd 750 miljoner 
kronor. 500 miljoner kronor vidareutlånades till LKF, för satsningar på gröna 
projekt inom bostadsbyggande och förnybar energi. Gröna obligationer är ett 
sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade investeringsprojekt. ”Vi väljer att 
vara en del av satsningen av hållbarhetsskäl: LKF bygger hållbart och berättar 
gärna om det”, säger LKFs finansekonom Helen Ingeson.

Halverad primärenergianvändning
Ett av LKFs miljömål är att minska primärenergianvändningen med 25 procent 
för våra bostäder jämfört med 2013. Under åren 2014 – 2017 lyckades vi minska 
det värdet med hela 52 procent. Något som ytterligare kan förbättra dessa siffror 
är våra satsningar på fjärrvärme, i samarbete med Kraftringen. Under 2017 har 
fjärrvärme nätet dragits fram till Dalby. Med infrastrukturen på plats kan nyprodu-
cerade bostäder och på sikt även befintliga bostäder anslutas till fjärrvärmenätet.

Huskurage – hjälp till våldsutsatta 
grannar
2017 beslöt LKF att införa Huskurage i sina bostadsområden, en modell för att 
förebygga och förhindra våld i nära relationer. Via tre tydliga punkter informeras 
hyresgästerna om hur de kan agera när de hör ljud eller ser något som får dem 
att misstänka att allt inte står rätt till hos en granne. ”Vi vill att det ska vara ok 
att lägga sig i och för dem som blir utsatta vill vi visa att det finns människor 
som ser deras problem”, säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef på LKF.

VID ORO FÖR VÅLD  
OCH AV OMTANKE BER VI DIG:

 
  1. Knacka på hos grannen.

  2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan
       bidra till att skapa mer trygghet.

  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid
       situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat  
sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och  
gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!
 
Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på 
kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

2017 I KORTHET
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STABIL AKTÖR I EN 
INSTABIL OMVÄRLD

Under 2017 har vi på LKF fortsatt att 
arbeta mot våra övergripande mål: 
Erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostä-
der och skapa ett bättre Lund. I denna 
kombinerade års- och hållbarhetsredo-
visning kan du läsa om hur vi lyckats. 

Värt att notera är att LKFs byggande 
fortsätter att slå rekord. Vi har aldrig 
byggt så mycket som vi gör just nu. I 
början av hösten 2017 hade vi 1 000 
bostäder i produktion, i 13 olika projekt. 
Utöver nyproduktion av vanliga lägen-
heter har vi under året även byggt 
särskilda boenden, LSS-bostäder samt 
ungdoms- och studentlägenheter. Vi 
vill skapa hem för alla och försöker 
bistå med olika typer av bostäder. 

SOCIALA, EKONOMISKA OCH 
MILJÖMÄSSIGA MÅL
Under 2017 har vi också lagt mycket 
pengar på att underhålla och bygga 
om våra bostäder, där ombyggnaden 
på Linero sticker ut som vårt genom 
tiderna största ombyggnads- och stam-
bytesprojekt. Vi gör dessutom allt fler 
satsningar på social hållbarhet, bland 
annat just på Linero. För oss är det vik-
tigt att ta ett bostadssocialt ansvar och 
att möta de utmaningar som dyker upp. 
Vi vill bevara den trygghet som finns, 
arbeta med integration och minska 
utanförskap.

Vi arbetar vidare för att nå våra miljö-
mål: att minska primärenergianvänd-
ningen för våra bostäder och lokaler 
med 25 procent, att minska resursför-
brukningen samt att bli fossilbränslefria. 
När det gäller primärenergianvänd-

ningen lyckades vi minska den med hela 
52 procent under perioden 2014 – 2017. 
Under 2017 har vi också tagit aktiv del i 
Lunds kommuns första gröna obligation. 
Detta gör att vi genom vår nyfinansiering 
via gröna pengar på ett tydligt sätt kan 
lyfta fram våra gröna projekt inom bo-
stadsbyggande och förnybar energi.

Rörande vårt ekonomiska mål landar 
resultatet enligt vår budget. Vår mål-
sättning är att senast 2020 uppnå en 
direkt avkastning på 3 procent på mark-
nadsvärdet, något vi klarar 2017 då 
direkt avkastningen uppgick till 4,36 
procent.

När det gäller kundnöjdhet får vi 
fortsatt gott betyg av våra hyresgäster. 
Enligt 2017 års kundenkät har vi visser-
ligen tappat något jämfört med 2016, 
men vi har också genomfört en omor-
ganisation som inneburit förändringar 
för alla våra hyresgäster. Detta till trots 
får LKF fortfarande bland de högsta 
betygen bland dem vi jämför oss med i 
landet. När det gäller produktindex, 
det vill säga hur hyresgästerna betygs-
sätter våra bostäder, så är vi på nytt 
bäst i landet bland jämförbara företag. 

TRYGG SAMHÄLLSAKTÖR, I 70 ÅR
Allt vi gör på LKF bottnar i vår vilja att 
fortsätta vara en stabil och hållbar 
samhällsaktör, som arbetar för att skapa 
ett tryggt Lund. I den trygghetsmätning 
som Polisen gjorde i november 2017 
finns Lundaborna bland dem som upp-
lever sig vara allra tryggast i regionen. De 
som bor i hyresrätt i Lund upplever 
dessutom lika stor trygghet som boende 
i bostadsrätt eller i hus. Här sticker Lund 
ut jämfört med regionens övriga städer 
och vi vill tro att LKF är en viktig del av 
det positiva resultatet.

Våra värdeord mänsklig, pålitlig, 
långsiktig och utvecklande finns som 
en utgångspunkt i allt vi gör. En viktig 
förutsättning för att lyckas med detta 
är vårt goda samarbete med hyresgäst-
föreningen. Under 2017 har dessutom 
den tvååriga hyresuppgörelse som vi 
tillsammans undertecknade 2016 gett 
stabilitet till verksamheten.  

2017 fyllde LKF 70 år. Vi har upp-
märksammat det dels gentemot våra 
hyresgäster, genom att bland annat 
erbjuda ett trollerievent i några upp-
skattade föreställningar samt berätta 

”LKFs byggande fortsätter att slå rekord. Vi har aldrig 
byggt så mycket som vi gör just nu. I början av hösten 2017 
hade vi 1 000 bostäder i produktion, i 13 olika projekt.” 

VD HAR ORDET
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om vår historia i vår kundtidning och i 
andra sammanhang. Dels gav vi all 
personal möjlighet att resa till Bomässan 
Vallastaden i Linköping. Alla avdelningar 
planerade besöket utifrån sina speci-
fika önskemål och stannade i två dagar. 
Att få inspiration och nya infallsvinklar 
till det dagliga arbetet var syftet med 
mäss besöket. 

STOR EFTERFRÅGAN PÅ 
BOSTÄDER
För tillfället upplever vi en historiskt hög 
efterfrågan på våra bostäder. Under en 
tremånadersperiod sökte 9 800 personer 
aktivt efter en bostad i vår lägenhetskö, 
till de cirka 200 lägenheter som blir ledi-
ga för uthyrning under en sådan period.

De flesta av våra hyresgäster bor 
kvar hos oss under lång tid. Detta är vi 
å ena sidan mycket glada för och tar som 
ett tecken på att de trivs bra. Å andra 
sidan ger det en väldigt låst hyresmark-
nad. Här känner jag en viss rädsla framåt 
för en osund bostadsmarknad. Ett sätt 
att möta detta är att fortsätta ligga på 
en hög nivå när det gäller nyproduk-
tion av bostäder och att underlätta för 
våra hyresgäster att byta lägenhet. 

SOCIALT ANSVAR I INSTABIL 
OMVÄRLD
Även om LKF upplevs som en stabil aktör 
är omvärlden allt mer instabil, vilket 
påverkar oss alla. Bland annat sätter 
flyktingkrisen sina spår även i Lund. 
Under året har vi arbetat hårt med att 
få fram tillfälliga bostäder till de nyan-
lända svenskar som blivit kommunpla-
cerade i Lund. Satsningen har försenats 
på grund av låg tillgång på lediga tomter, 
överklagade bygglov och svårigheter 
att hitta underleverantörer av modul-
bostäder. Under 2018 ska äntligen fyra 
projekt med 96 temporära bostäder 
kunna färdigställas.

Vi är angelägna om att ha en fortsatt 
bra dialog med våra hyresgäster, gamla 
som nya. Och här ser vi gärna att det 
bosociala ansvaret sprids till fler aktörer, 
för att undvika segregation. Under 2017 
har vi, exempelvis via Livskonceptet 
och Initiativet Lund, samarbetat med 
flera externa aktörer, för att skapa ett 
socialt hållbart Lund.

Något vi noterat under 2017 är också 
ett växande intresse från andra fastig-
hetsbolag att kliva in på Lunds hyres-

marknad. LKF har länge varit den domi-
nerande aktören för hyresrätteri Lund. 
Vi ser mycket positivt på att fler bygger 
hyresrätter och räds inte konkurrens. 
Ju fler som kan bidra till att täcka bo-
stadsefterfrågan och dela på samhälls-
ansvaret desto bättre.

POLITISK HELHETSSYN 
EFTERLYSES!
En orosfaktor är att det politiska läget 
också är instabilt, både på riksplanet och 
lokalt. Med ojämna mellanrum kommer 
politiska utspel om investeringsbidrag, 
energibidrag, räntebidrag eller hyres-
bidrag vid ombyggnader. Detta inne-
bär att hälften av en stor ombyggnad 
får statligt stöd medan den andra halvan 
inte får det, eller att viss nyproduktion 
får bidrag och lägre hyror än annan. 
Detta sätter spår i vår hyressättning 
och är svårt att förklara för våra hyres-
gäster. Här behöver vi en långsiktig poli-
tisk helhetssyn! Min önskan är att man 
nu tar ett gemensamt bostadspolitiskt 
ansvar. Vi försöker arbeta hållbart på det 
lokala planet, men var finns det över-
gripande långsiktiga hållbara tänket? 
2018 är dessutom ett valår, vilket gör 
situationen extra osäker.

FRAMTIDA UTMANINGAR
Hösten 2017 satte styrelsen för LKF 
för första gången upp hållbarhetsmål, 
som ska gälla 2018 – 2020. Miljömål 
har vi haft i flera år, men nu taggar vi 
upp och samordnar mål även för den 
ekonomiska och sociala hållbarheten. 
De sociala frågorna är de som utveck-
lats mest under 2017 och vi ser fram 
emot att fortsätta att arbeta med dem.

Utöver det instabila läget i Sverige 
och omvärlden ser vi med viss oro på 
ränteläget. Räntorna har länge varit 
väldigt låga och förr eller senare måste 
det komma en räntehöjning. LKF har 
stora pågående investeringar och pla-
nerar också för kommande projekt. 

Den rådande högkonjunkturen är ett 
orosmoment på flera sätt: priserna 
inom byggsektorn är höga och konkur-
rensen om underleverantörer är hård. 
Det fördyrar våra inköp och leder till att 
vi kanske inte lyckas hitta entreprenörer 
till de projekt vi vill starta. Vilket i sin tur 
leder till att vi kanske inte kan nå våra 
mål och möta efterfrågan på bostäder. 
Parallellt med detta höjs röster om att 

snarare förtäta än att bygga på den goda 
åkerjorden. Men hur gör vi för att bygga 
enklare, billigare? Ekvationen är svår 
och balansgången inte enkel.

AVGÅR SOM VD
Mitt förordnande som vd går ut den 
sista maj 2018, då jag också har bestämt 
mig för att avgå. Det känns som ett bra 
skede att sluta. Under 2018 stundar ett 
val och en ny styrelse i LKF under våren 
2019. Jag har arbetat på LKF sedan 1985 
och hunnit med att vara projektledare, 
byggchef, vice-vd och nu vd de senaste 
sex åren. Jag har varit med om att för-
dubbla bostadsbeståndet och sett både 
bolaget och omvärlden förändras enormt 
mycket. Nu känns det rätt att gå vidare 
mot en friare roll.

Lund i februari 2018

Håkan Ekelund, VD
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För att möta förändringarna i vår om-
värld och behålla vår och Lunds attrak-
tivitet är det viktigt att se i vilket sam-
manhang LKF verkar. Flera globala 
trender påverkar vår verksamhet, bland 
annat den ökade inflyttningen till städer, 
som ger hög efterfrågan på bostäder. 
Klimatförändringar, digitalisering, den 
allt tuffare konkurrensen om arbetskraft, 
det låga ränteläget samt det faktum att 
fler människor lever längre påverkar 
oss också.

OMVÄRLDEN SÄTTER SPÅR
För LKF satte dessa omvärldsfaktorer 
spår under 2017 bland annat i form av 
de temporära bostäder som vi arbetat 
för att få fram, till de nyanlända som 
blivit kommunplacerade i Lund. Samti-
digt har trycket på vår bostadskö ökat 
markant. Mot slutet av 2017 gjordes 
nästan 9 800 unika sökningar på de 
bostäder som fanns lediga hos oss under 
en tremånadersperiod, att jämföra med 
8 700 sökningar ett år tidigare. Vår totala 
bostadskö har ökat från 63 000 personer 
(2016) till 67 000 personer (2017). 

De här händelserna hänger även 
samman med befolkningsökningen i 
Lund, som väntas fortsätta flera år 
framåt. Vilket i sin tur gör att de sociala 
hållbarhetsfrågorna, via bland annat 
integrationsfrågor och trygghet i våra 
bostadsområden, kommer att fortsätta 
stå i centrum tillsammans med bostads-
produktionen. 

HÅLLBAR AFFÄRSMODELL
LKF utvecklar attraktiva hyresbostäder 
och hyreslokaler i Lund, där god service 
och personligt inflytande för hyresgästen 
innebär ett bekymmersfritt och hållbart 

boende. Det gör vi genom att investera, 
äga och förvalta vårt fastighetsbestånd, 
för att tillgodose bostadsbehovet i 
kommunen. Läs mer om vår affärsmodell 
i illustrationen här intill. Vi arbetar också 
enligt Lundamodellen (se faktaruta) när 
det gäller hyressättning.

För att uppnå en långsiktigt hållbar 
affär vill vi att ekologisk hållbarhet ska 
vara en del av såväl vår egen som våra 
hyresgästers vardag. Vi märker ett 
ökat engagemang för miljöfrågorna 
hos våra hyresgäster, vilket vi bland 
annat möter med goda möjligheter till 
smidig återvinning och en fortsatt sats-
ning på laddstolpar. Under året har vi 
också tagit aktiv del av den gröna obli-
gation som Lunds kommun valt att 
emittera. Ännu ett tecken på att ekolo-
gisk och ekonomisk hållbarhet hänger 
tätt ihop, precis som med den sociala.

TRE ÖVERGRIPANDE MÅL
Eftersom vår verksamhet styrs av tre 
övergripande mål har vi valt att låta de 
tre dimensionerna av hållbarhet (eko-
nomisk, social och ekologisk) utgöra en 
naturlig del av dessa. I korthet är de 
viktigaste hållbarhetsfrågorna för LKF 
följande, uppdelade per mål:

•   Erbjuda attraktiva hem: Att skapa 
trygghet och trivsel i våra bostads-
områden, bland annat via boinflytan-
de, samt att skapa möjligheter för 
våra hyresgäster att leva hållbart. 
 Att arbeta med långsiktig förvaltning 
och underhåll samt att erbjuda en 
rimlig hyresnivå (via Lundamodellen).

•    Bygga fler bostäder: Att bygga, ur 
alla tre perspektiv, hållbara fastigheter. 

Att bygga bostäder för alla målgrupper 
som vill bo i hyresrätt och att bygga i 
alla delar av Lund.

•    Skapa ett bättre Lund: Att som en 
pålitlig samhällsaktör aktivt bidra till 
att utveckla Lund, bland annat via 
mer levande stadsdelscentrum och 
hållbara lokala energilösningar. Att 
arbeta för socialt hållbara bostads-
områden, bland annat genom aktivi-
teter riktade mot barn och ungdomar 
samt åtgärder som gynnar integration.

Nytt för redovisningsåret 2017 är lag-
kravet i Årsredovisningslagen på att ta 
fram en hållbarhetsredovisning. LKF är 
ett av de företag som omfattas av kravet, 
som vi välkomnar. Vi arbetar integrerat 
med hållbarhet och redan när vi redovi-
sade 2016 valde vi att ta fram en kombi-
nerad års-och hållbarhetsredovisning.

LKFs LEDORD I EN FÖRÄNDERLIG TID: 
MÄNSKLIG, PÅLITLIG, LÅNGSIKTIG 
OCH UTVECKLANDE

VÅR OMVÄRLD

8        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

LKF har tre övergripande mål: att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder, och skapa ett bättre Lund. 
Mål som är satta utifrån hur vi påverkas av globala trender och av vår lokala roll i Lund. I den här kombinerade 
års-och hållbarhetsredovisningen berättar vi om vårt integrerade arbete med ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet, utifrån de tre målen.  

FAKTA LUNDAMODELLEN
Lundamodellen är en modell för hyres-
sättning av bostäder som bygger på 
en bedömning av bruksvärdet. Varje 
bostad värderas med utgångspunkt 
från ett antal egenskaper som LKF, 
hyresgästföreningen och Fastighets-
ägarna Syd är överens om. Skillnader 
i dessa egenskaper avspeglar sig i 
skillnader i hyra.
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Vår affärsmodell och dess koppling till vår värdekedja
Bolagets affär, som utgår från vår affärsidé och vårt ändamål, kan delas i två delar. Dels den grundläggande affären 
där vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyresgästen 
innebär ett bekymmersfritt och hållbart boende. Dels investerar, äger och förvaltar vi vårt fastighetsbestånd, för att 
tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Det medför att vi även har stora tillgångar, som utgör en kapitalplacering 
för kommunen, som bolaget förvaltar. De två delarna illustreras av de två sidorna i vår värdekedja.
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STYRNING OCH KONTROLL 
FÖR FORTSATT EXPANSION

 STYRNING OCH KONTROLL

LKFs arbete med styrning och kontroll 
utförs med en systematik som omfattar 
bolagets samtliga processer. Arbetet 
syftar till att säkerställa att bolaget når 
sina mål på ett effektivt sätt samt att 
verksamheten följer lagar, regler och 
styrande dokument. Som en del av 
arbetet för att undvika allvarliga fel 

och att skapa en lärande process och 
en trygg arbetssituation för bolagets 
anställda, genomförs en intern kontroll. 

STYRNING 
För att utöva styrning och kontroll bör 
man ha definierat den miljö som avses, 
den så kallade kontrollmiljön. Inte minst 

vid kraftig expansion, som i vårt fall. 
LKFs kontrollmiljö består av de människor 
som utgör vår organisation och hur de 
samverkar utifrån bolagets värderingar; 
mänsklig, pålitlig, långsiktig och ut-
vecklande samt de policys, regler och 
riktlinjer som gäller för verksamheten. 

LKF ägs av Lunds kommun och styrs 

LKF har under 70 år gemensamt byggts upp av kunder, ägare och anställda. Bolaget har vuxit långsamt och 
stärkts successivt, vilket gjort att vi i dag kan expandera och hålla en mycket hög produktionstakt av bostäder. 
En förutsättning för tillväxten är en väl fungerande styrning och struktur, byggd på tydliga värderingar.

ÄGARDIREKTIV
ARBETSORDNING

AVDELNINGS-
UPPDRAG

VD- OCH RAPPORT-
INSTRUKTION

MIN ROLL, KOMPE-
TENS OCH MANDAT
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Ägardialog, KSAU, 
Bolagsstämma
StyrelsemöteAFFÄRSPLAN 

& BUDGET – 2020

BOLAGSPLAN 

& BUDGET 2018
Ägardialog, KSAU,
Styrelsemöte
Ledningsgruppsmöte

AVDELNINGSPLAN
& BUDGET 2018

UTVECKLINGSPLAN

2018

Ledningsgruppsmöte
Utvecklingssamtal

Bilden beskriver översiktligt hierarkin i LKFs planer och i vilka forum de diskuteras och följs upp. Styrelsen för LKF 
ska sammanträda minst sex gånger per år, men praxis är elva sammanträden. Vid varje sammanträde får styrelsen 
rapporter om marknad, investeringar, finanser och tertialvis ekonomi.
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av ägaren via det ägardirektiv som an-
tagits av kommunfullmäktige och bolagets 
stämma. Direktivet ger den övergri-
pande inriktningen för LKF. Utifrån det 
sätter styrelse och ledning långsiktiga 
mål med tillhörande strategier, som 
återfinns i Strategiplan för 2017–2020. 
Strategierna har därefter brutits ner i 
en mer detaljerad årsplan och budget, 
som mynnat ut i avdelningsplaner som 
kopplas till de individuella utvecklings-
planerna. Planerna beskriver var vi ser 
möjligheter att utveckla och förbättra 
vår verksamhet och affär.

RISKBEDÖMNING
Som en del i att driva affärsverksamhet 
uppkommer risker i olika former. Riskerna 
kan i värsta fall övergå i händelser som 
kan inverka negativt på bolagets möj-
lighet att nå uppsatta mål. LKF arbetar 
därför löpande med att identifiera och 
bedöma risker för att kunna hantera och 
undvika dem. Vi har delat upp våra risker 
i strategiska, finansiella, operativa och 
legala. 

Med de strategiska riskerna menas 
risker som är kopplade till bolaget stra-
tegiska inriktningar. Riskerna hänger 
ofta ihop med händelser i vår omvärld 
som vi inte kan påverka, men där en 
riskmedvetenhet och beredskap kan 
minska effekterna. Så tillkommer de 
finansiella riskerna, finansiering- och 
ränteriskhantering, som kan liknas vid 
de strategiska. 

Med operativa risker menar vi risker 
som uppkommer till följd av bolagets 
kärnverksamhet. En av våra operativa 
risker rör kostnad och kvalitet vid inköp. 
Processen omgärdas också av ett antal 
lagar och ramverk. Dels av LOU (lagen 
om offentlig upphandling) och dels av 
bolagets upphandlingspolicy. Förvalt-
ningsorganisationen står för en stor 
del av inköpen, där huvuddelen sker via 
ramavtal. Här krävs det dels att vi säker-
ställer bäst kvalitet till bästa pris och 
dels att vi hanterar de legala riskerna 
korrekt. Med legala risker menar vi 
bolagets förmåga att rapportera korrekt 
och följa lagar och regler. Samt hur vi 
säkerställer att vi följer våra processer 
och rutiner. 

Vid om- och nybyggnad samt underhåll 
sker projektspecifika upphandlingar som 
omfattar även specifika hållbarhetskrav. 
Vid årliga KMA-revisioner (Kvalitet, Miljö, 
Arbetsmiljö) genomförs stickprov hos 
några ramavtalsentreprenörer och ny-
produktionsprojekt, för att se hur de 
följer de uppställda kraven. Under 2017 
noterades endast mindre avvikelser vid 
dessa revisioner.

En annan legal risk som vi kan bli 
exponerade för, och därmed måste 
kunna hantera, är korruption. Vi riskerar 
till exempel att utsättas för påtryck-
ningar när det gäller att hantera vår 
bostadskö och i frågor som rör kundinte-
gritet. Vårt förhållningssätt till det utgår 
från våra värderingar och LKFs policy 
för mutor och bestickning. Att vara en 
mänsklig och pålitlig samhällsaktör som 
behandlar alla lika, är en självklar förut-
sättning. Även styrelsen ska ta del av 
policyn.

Vi följer LOU, som bygger på principer 
för bland annat öppenhet och likabe-
handling, vilket innebär att risken för 
korruption i upphandling minskar. LOU 
innefattar även en konkurrensprincip. 
I förfrågningsunderlaget ställs också krav 
som är kopplade till mänskliga rättig-
heter, i form av bland annat anställnings-
förhållanden. Under 2018 kommer vi 
dock att arbeta med att tydliggöra dessa 
krav, genom att ta fram en uppförande-
kod för leverantörer. 

Under 2017 påbörjades arbetet med 
att anpassa LKF till den nya dataskydds-
förordningen GDPR (General Data 
Protection Regulation) som ersätter 

PUL (personuppgiftslagen). Målsätt-
ningen är att, till den 25 maj 2018 då 
GDPR träder i kraft, etablera processer, 
rutiner och dokumentation för be-
handling av personuppgifter i enlighet 
med den nya lagstiftningen.

KONTROLL, UTFALL OCH 
UTVÄRDERING
Kontrollaktiviteter är de åtgärder som vi 
vidtar för att minska eller helt eliminera 
bolagets risker. Först har respektive risk 
klassificerats varpå en bedömning av 
sannolikhet och konsekvens genomförs 
av respektive kontrollaktivitet. Aktivite-
terna integreras så långt det är möjligt 
i bolagets ordinarie verksamhet och 
beskrivs i bolagets internkontrollplan. 
Utvärdering och uppföljning av intern-
kontrollplanen sker årligen i lednings-
grupp och styrelse. Resultatet kommu-
niceras sedan ut i LKFs organisation 
genom respektive avdelningschef. 

LKF gör ett stort antal upphandlingar 
varje år, alla styrda enligt LOU. Under 
2017 har två stycken överklagats: det 
ena ärendet blev avskrivet och det andra 
ärendet är ännu inte avslutat. Rörande 
vårt arbete kring anti-korruption finns 
inga inrapporterade händelser under 2017. 

En årlig uppföljning har gjorts av in-
ternkontrollplanen, något som kommer 
att rapporteras till styrelsen våren 2018.

Vår miljöpolicy och vårt miljölednings-
system har under året granskats och vi 
blev omdiplomerade enligt Lunds kommuns 
kravlista, baserad på ISO 14001.
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     Intressentgrupp                När lyssnar vi              Det här är viktigt            Hittas på sid

HYRESGÄSTER •  Hyresgästmöten
•   Kundtjänst, felanmälan, 

sociala medier
•  Områdesvärdar
•   Kundtidning, hemsida, kundbrev, 

trapphusinformation
•  Årlig kundundersökning
•   Samverkansmöten 

Hyresgästföreningen

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

källsortering
•   Aktiviteter i bostads- 

områden
•  Upprustning/ombyggnad
•  Hyresnivåer

Sid 18, 36

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

•  Kötider
•  Uthyrningsprinciper
•  Nyproduktion
•  Omflyttningsfrekvens

Sid 10, 28

MEDARBETARE •   Arbetsplatsträffar, 
personalinformation

•  Medarbetarenkät
•  Utvecklingssamtal
•  Facklig samverkan

•  Arbetsvillkor och arbetsmiljö
•  Jämställdhet
•  Kompetensutveckling

Sid 48

ÄGARE / FINANSIÄRER •  Styrelsemöten
•  Ägarsamråd
•  Årsstämma
•  Finansiering

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

Sid 10, 28, 42

SAMHÄLLET •   Samråds- och samverkans möten
•  Remisser
•  Seminarier/workshop
•  Nätverk

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

Sid 28, 36

LEVERANTÖRER •  Upphandling
•  Dialog

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

Sid 10

 INTRESSENTDIALOG

!

EN VERKSAMHET BYGGD PÅ DIALOG
LKF har tre tydliga övergripande mål, vi ska: erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett 
bättre Lund. Hur väl vi lyckas med detta avgörs framför allt av hur vi lyckas möta våra intressenters krav 
och förväntningar. För att vi ska kunna utveckla och driva vår verksamhet är en levande dialog med våra 
hyresgäster, ägare, medarbetare, finansiärer, entreprenörer och olika samhällsaktörer en helt avgörande 
förutsättning. Här listar vi våra viktigaste intressentgrupper, hur vi möter och lyssnar på dem samt vilka 
frågor som är viktiga för respektive grupp. Intressenterna har valts utifrån hur viktig en dialog med dem 
är för oss i arbetet med att nå våra mål.

På de kommande två uppslagen kan du läsa mer om vår dialog med hyresgästerna, bland annat i form av den årliga kundenkäten. Och på sidan 16-17 kan du läsa 
om hur vi arbetar med de frågor som intressenterna fört fram och hur detta sedan landar i de hållbarhetsfrågor som är viktigast för oss att fokusera på. 
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”Bra att källsorterings- 
möjligheterna har ökat.”

Citat ur hyresgästenkäten

”Bra bostäder, men man måste 
stå i kö länge för att få en.”

Citat ur varumärkesanalysen

”Det första jag fick höra när jag blev 18 var att 
ställa mig i kö på LKF. Ungefär som att man ska gå 
till arbetsförmedlingen när man blir arbetslös.”

Citat ur varumärkesanalysen

”LKF är tidigt på det, 
ligger i framkant och vågar mer.”

Citat ur varumärkesanalysen

Citat ur hyresgästenkäten

”Önskar ännu mer grönt 
med fruktträd och bärbuskar 

i bostadsområdet.”

Citat ur hyresgästenkäten

”Det finns en bra början till 
bostadsområde men mer sociala platser, 

till exempel utveckla grillplatsen.”
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KUNDENKÄT SOM LEDER 
TILL FÖRBÄTTRINGAR
Varje höst genomför LKF en kundenkät. 2017 års enkätsvar visar att 82 procent av hyresgästerna 
tycker att vi levererar bra eller mycket bra service. Många lämnar också förslag på förbättringar, 
som sedan utgör en bra grund för åtgärder.

– Vi arbetar ständigt med förbättrings-
arbete. Utifrån enkätsvaren kan vi se 
till att vi håller en jämn och bra service 
i alla våra bostadsområden, säger Linda 
Domini, biträdande fastighetschef för 
Fastighetsområde Öster.

– Vi läser alla textkommentarer vi får 
in och är väldigt tacksamma för alla syn-
punkter. Kundenkäten är vårt viktigaste 
verktyg för att fånga upp hyresgästernas 
synpunkter och önskemål, säger Carina 

Markenvard, biträdande fastighetschef 
för Fastighetsområde Norr.

– Omvärlden förändras i snabb takt 
och vi vill hänga med och bidra till en 
positiv utveckling, säger Torbjörn 
Larsson, biträdande fastighetschef för 
Fastighetsområde Söder.

Efter att enkätsvaren analyserats 
leder områdesvärdarna, ombyggnads-
samordnaren och de tre biträdande 
fastighetscheferna arbetet med att 

fram en lista på förslag till förbätt-
ringsåtgärder inom varje område. Åt-
gärderna prioriteras och därefter infor-
meras hyresgästerna på olika sätt, 
bland annat via Bosamråd, hemsidan, 
anslag i trappuppgångarna och i kund-
tidningen. Linda, Carina och Torbjörn 
understryker att det stora jobbet för 
att få alla hyresgäster att trivas görs av 
områdesvärdarna och ombyggnads-
samordnaren. 

 INTRESSENTDIALOG KUNDENKÄT

 Linda Domini

”Vi arbetar ständigt med förbättrings-
arbete. De här frågorna finns i vårt tänk 
hela året. Utifrån enkätsvaren kan vi 
också se till att vi håller en jämn och bra 
service i alla våra bostadsområden.”
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Ta kunden 
på allvar

 Linda Domini

Torbjörn Larsson Carina Markenvard

RESULTAT AV LKFs NÖJD-KUND MÄTNING

82 %

82 %

80 %

86 %

80 %

91 %

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 2017 var det 62 procent av dessa som 
svarade. De frågor som flest hyresgäster har synpunkter på är: tvättstugor, utemiljön, trygghet i bostads-
området, cykelförvaring, källsortering och information. I 2017 års enkät framgår det bland annat att:

tycker att det är lätt att 
nå LKF, (via besök 79 % 
och telefon 82 %).

tycker att LKF levererar bra 
eller mycket bra service.

tycker att de får hjälp 
när det behövs.

trivs hos LKF och 93 % 
kan rekommendera oss 
som hyresvärd.

känner sig trygga. tycker att det är rent 
och snyggt.

FASTIGHETSOMRÅDE NORR:
•    Tryggare och trivsammare miljöhus/Råd-

husrätten och Offerkällan: Ett miljöhus 
har renoverats. Arbetet med att se över 
miljöhusen fortsätter under 2018.

•    Utemiljö/Gunnesbo och Nöbbelöv: Arbetet 
med att se över och förbättra områdets 
gårdar samt närmiljön inom delar av om-
rådet påbörjades under 2017 och fortsätter 
under 2018. 

•    Trivsel i trapphus/Papegojelyckan och 
Värpinge: För att uppnå ökad trivsel har 
ett flertal trapphus målats om under 2017.

EXEMPEL PÅ FÖRBÄTTRINGAR UNDER 2017

FASTIGHETSOMRÅDE SÖDER:
•    Förbättrad kommunikation/centrum: 

För att förbättra informationen vid åtgärder 
kommer vi att arbeta mer aktivt med 
trapphustavlor, informationstavlor och 
öka den personliga närvaron på våra 
seniorboenden.

•    Tryggare väster: Utomhusbelysningen ses 
över och byts ut i delar av området, för 
en ökad trygghet.

•    Klostergården/Karlshögstorg: Punktinsatser 
i trädgårdar på fyra områden. Mer frekvent 
skrot- och cykelborttagning samt ökad ut-
placering av blomkrukor med växter på 
flera områden.

FASTIGHETSOMRÅDE ÖSTER:
•    För ett tryggare Linero: Projektet inleddes 

hösten 2016, med många barn och ung-
domar involverade. Ett antal otrygghets-
faktorer har identifierats och förslag på 
åtgärder tas fram.

•    Bänkar och bord/östra tätorterna: Samtliga 
bänkar och bord har slipats och oljats eller 
målats under vintern, för utplacering under 
våren 2018.

•    Nya lägenhetsdörrar/Mårtens Fälad/Östra 
Torn: Området Solisten har fått ny LED- 
belysning i trapphusen med sänkning av 
ljusstyrka kvällstid och stegrad styrkan 
när man kommer in i trappan.
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VÄSENTLIGHETSANALYS

C TRYGGHET 
OCH TRIVSEL

D PÅLITLIG 
SAMHÄLLSAKTÖR

B HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING F AVFALLS- 

HANTERING

G NÖJDA 
MEDARBETARE

E PRIMÄRENERGI- 
ANVÄNDNING

K STYRNING AV 
LEVERANTÖRER

J MILJÖANPASSAT BYGGANDE 
OCH FÖRVALTANDE

I EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

H HYRESSÄTTNING

UPPFYLLA

N EFTERLEVNAD 
AV LAGAR

L VATTEN-
ANVÄNDNING *

M MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

ADMINISTRERA ÖVERVAKA

FOKUSERA

A EKONOMISKT 
RESULTAT

Fokus 
för LKF

Fokus för
intressenter**

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

EKONOMISKT RESULTAT 

GRI-referens: Delstandard 201 
Rapporthänvisning:  sid. 56

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

GRI-referens: Delstandard 413, 415 
Rapporthänvisning:  sid. 30-31, 42, 44-45

TRYGGHET OCH TRIVSEL

GRI-referens: Delstandard 205-206, 418 
Rapporthänvisning:  sid. 20

PÅLITLIG SAMHÄLLSAKTÖR

GRI-referens: Delstandard 306 
Rapporthänvisning:  sid. 10-11, 36-46
 

PRIMÄRENERGIANVÄNDNING 

GRI-referens: Delstandard 302 
Rapporthänvisning:  sid. 38-39, 46

AVFALLSHANTERING 

GRI-referens: Delstandard 01, 403-405 
Rapporthänvisning:  sid. 41, 47

NÖJDA MEDARBETARE

GRI-referens: Delstandard 416 
Rapporthänvisning:  sid. 48-53

HYRESSÄTTNING 

Rapporthänvisning:  sid. 8

EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Rapporthänvisning:  sid. 7

MILJÖANPASSAT BYGGANDE 
OCH FÖRVALTANDE 

Rapporthänvisning:  sid. 28-35

A

D

E

F STYRNING AV LEVERANTÖRER 

Rapporthänvisning:  sid. 10-11

VATTENANVÄNDNING 

Rapporthänvisning:  sid. 47

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Rapporthänvisning:  sid. 48-53

EFTERLEVNAD AV LAGAR 

Rapporthänvisning:  sid. 10-11

I

J

K

L

M

N
H

GB

C

* avser kallvatten

**ur genomförda kvalitativa intressentdialoger har LKF omsatt resultatet kvantitativt.
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DET HÄR FOKUSERAR VI PÅ
Väsentlighetsanalysen hjälper oss att reda ut vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast att fokusera på för 
oss på LKF. Den ligger också till grund för den här hållbarhetsredovisningen. Analysen har under 2017 
genomförts genom workshops och validering inom bolagets ledningsgrupp. Analysen baseras på det 
som kommit fram i intressentdialogerna, hur strategiskt viktig frågan är för LKF samt hur stor inverkan 
vårt arbete med respektive hållbarhetsfråga har på miljön, individen eller samhället. De högst värderade 
aspekterna har definierats som våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. Metodiken för väsentlighets-
analysen har följt GRI SRS* principer för att definiera innehåll i redovisningen.

*GRI SRS (Global Reporting Initative Sustainability Reporting Standards) är en global standard för hållbarhetsrapportering.
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LKF

SAMHÄLLET

ETT HEM

A

G

C

E

VAR ÄR HÅLLBARHETSFRÅGAN VÄSENTLIG?

F

D

B

STYRNING AV LEVERANTÖRER 

Rapporthänvisning:  sid. 10-11

VATTENANVÄNDNING 

Rapporthänvisning:  sid. 47

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

Rapporthänvisning:  sid. 48-53

EFTERLEVNAD AV LAGAR 

Rapporthänvisning:  sid. 10-11
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MÅL 1: ATTRAKTIVA HEM

ATTRAKTIVA HEM
MÅL 1

18        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

VI FORTSÄTTER SKAPA ATTRAKTIVA HEM

En god boendekvalitet är grunden för att kunna skapa hög 
trivsel och trygghet. Därför erbjuder LKF väl underhållna 
bostäder till ett rimligt pris och utvecklar hyresgästernas 
möjligheter att påverka sin boendemiljö. Under 2017 har en 
rad insatser gjorts när det gäller såväl trygghet och trivsel, 
boinflytande som omfattande ombyggnads- och under-
hållssatsningar.

TRYGGHET/TRIVSEL SID 20

BOINFLYTANDE  SID 22

OMBYGGNAD/UNDERHÅLL  SID 24
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20        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

I LKFs bostadsområden genomförs trygghetsvandringar kontinuerligt, i samarbete med Lunds 
kommun, Hyresgästföreningen och Närpolisen. Magistratsvägen var ett av de områden som 
gicks igenom under 2017.

– Vi gör detta för att skapa trygghet 
och bättre trivsel i våra bostadsområden. 
Och då menar jag trygghet för alla: bo-
ende, besökande och personal, säger 
Jörgen Olsson, områdesvärd på Offer-
källan och Rådhusrätten.

Under vintern 2017 genomfördes 
till exempel en trygghetsvandring på 
Magistratsvägen, där representanter 
från Närpolisen, LKF, den lokala hyres-
gästföreningen och fältgruppen från 
Lunds kommun deltog. Först en timmes 
promenad ute i området, följt av ett 
möte. Inför mötet hade synpunkter från 
boende i området samlats in och till dessa 
lades de observationer som gjordes under 
kvällsvandringen.

BELYSNING OCH VÄXTLIGHET
– Många frågor handlar om belysning 
eller växtlighet som skymmer sikten. 
På Magistratsvägen fanns bland annat 
synpunkter på att belysningen i trapp-
husen var dålig. Så i somras bytte vi ut 
den gamla belysningen och ersatte 
den med rörelsestyrda LED-lampor. 
Det gör att det inte längre går att 
gömma sig eller ”hänga” i trapphuset 
utan att synas. En förändring som gör 
det tryggare för alla, säger Jörgen Olsson 
och tillägger:

– Belysning kostar pengar och därför 
får vi ta belysningsfrågorna efter hand. 
Vi gör en prioriteringslista och byter be-
lysning i den takt vi har möjlighet.

Jörgen tycker att trygghetsvandring-
arna är bra och uppskattar samtalen under 
vandringarna. Framåt hade han önskat 
att fler från kommunen var med, för 
ibland har hyresgästerna synpunkter på 
skymmande växtlighet som tillhör just 
kommunen.

ÖNSKAR SNABBARE ÅTGÄRDER
Homayoun Ghashgaie från den lokala 
hyresgästföreningen var en av delta-
garna på trygghetsvandringen på Magi-
stratsvägen. Han håller med Jörgen 
om att vandringen var bra och pekar 
på behovet av förändringar.

– Gångarna och cykelstigen är mörka 

och där behövs bättre belysning. Många 
känner sig otrygga och jag önskar att det 
skulle gått snabbare att förbättra belys-
ningen. Det är också en hel del höga 
buskar i vårt område som hade behövt 
beskäras. Det skapar otrygghet vid cykel-
ställen när det inte går att se om det 
finns någon bakom buskarna, säger han.

MÅL 1: ATTRAKTIVA HEM  – TRYGGHET/TRIVSEL

TRYGGHETSVANDRINGAR FÖR 
EN FÖRBÄTTRAD TRIVSEL
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Under 2017 har LKF beslutat att införa Huskurage i sina bo-
stadsområden; en modell för att förebygga och förhindra våld i 
nära relationer. 

Idén är enkel. I samtliga trapphus kommer 
ett anslag att sättas upp, med några 
tydliga punkter kring hur hyresgästerna 
kan agera när de hör ljud eller ser något 
som får dem att misstänka att allt inte 
står rätt till hos en granne. Det kan räcka 
med att knacka på för att förhindra 
våld och till och med rädda liv. 

Huskurage finns redan i många andra 
bostadsföretag och kommuner runt 
om i landet. LKF och Hyresgästförening-
en är överens om att införa konceptet 
successivt.

– För oss är det viktigt att på olika 
sätt arbeta för en större trygghet i våra 
bostadsområden. Huskurage skickar en 
viktig signal till våra hyresgäster. Vi vill 

att det ska vara ok att lägga sig i och 
för dem som blir utsatta vill vi visa att 
det finns människor runt dem som ser 
deras problem, säger Gunilla Flygare, 
affärsutvecklingschef på LKF.

– Det handlar om att hyresgästerna 
ska bry sig om varandra och att man via 
anslaget i porten ska veta hur man ska 
agera. Det finns säkert många som vill 
agera redan, men som drar sig för att 
göra det för att de kanske blir ställda 
eller inte vet vad de ska göra. Det handlar 
inte om att vara polis, utan att uppmärk-
samma att man bryr sig och ger sig till 
känna. Vi vill helt enkelt stärka civilku-
raget, säger Bengt Karlsson, ordförande 
i Hyresgästföreningen i Lund.

HJÄLP TILL GRANNAR 
SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD

VID ORO FÖR VÅLD 
OCH AV OMTANKE BER VI DIG:

  1. Knacka på hos grannen.

  2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan
       bidra till att skapa mer trygghet.

  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid
       situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat 
sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och 
gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på 
kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT FÖR OSS?
Trygga, trivsamma bostäder gör Lund mer attraktivt för både 
människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. 
Människor som trivs i sitt boende är ofta mer nöjda med sina liv.

HUR ARBETAR VI?
Genom bolags- och avdelningsplanen som bygger på resultatet i 
kundenkäten.

HUR HAR DET GÅTT 2017? BLAND ANNAT:
Trygghetsvandringar, trygghetsprojekt på Linero, aktiviteter i bostads-
områdena i samverkan med den lokala hyresgästföreningen har 
genomförts. Beslut om att införa modellen Huskurage har fattats.

Resultat från kundenkäten visar att 82,4 % (83,8 %) av kunderna är nöjda 
med vår service, 80 % (80,9 %) känner sig trygga och 90,9 % (93,0 %) 
trivs hos LKF. Målsättning år 2020: 81,4 % trygga, 93,7 % trivs.

TRYGGHET/TRIVSEL
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DE ODLAR BÅDE KUNSKAP OCH VÄNSKAP
Under hösten 2017 har grannarna på St Hans gränd 
på Offerkällan utforskat konsten att beskära och välja 
rätt jord, tillsammans med en trädgårdsmästare. En av 
deltagarna i odlingsträffarna är Anna-Lena Borgesund, 
som bott i området i 40 år. Utöver sin stora balkong 
har hon också en kolonilott på promenadavstånd. 
”Det var ett roligt initiativ av två av mina grannar på 
området och självklart ville jag vara med. Jag får träffa 
nya och gamla grannar och vi får en ännu bättre gemen-
skap på området, förutom att jag lär mig så mycket 
nytt”, säger hon.

MÅL 1: ATTRAKTIVA HEM  –  BOINFLYTANDE

För att uppmärksamma att LKF under 2017 fyllde 70 år bjöds hyresgästerna in till ett antal uppskattade trolleriföreställningar.
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DE ODLAR BÅDE KUNSKAP OCH VÄNSKAP

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT FÖR OSS?
Delaktighet och dialog för att kunna påverka sitt hem 
och sin närmiljö skapar förutsättningar för högre trivsel 
och trygghet.

HUR ARBETAR VI?
•    Genom att erbjuda hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 

och tillval. 

•    Genom skapa en hög tillgänglighet till vår personal i 
bostadsområdena.

•    Genom bosamråd/bostadsmöten tillsammans med 
lokala hyresgästföreningar.

HUR HAR DET GÅTT 2017? BLAND ANNAT:
Bosamråd, utemiljöprojekt på Linero och experiment-
lekplats på Rådhusrätten.

Resultat från kundenkäten visar att 71,3 % (76,4 %) av 
kunderna är nöjda med att åtgärder genomförts till följd 
av deras synpunkter. Ett skäl till det sämre resultatet kan 
vara att vi har genomfört en omorganisation som har 
inneburit förändringar både för oss och våra hyresgäster.

Målsättning år 2020: 80 % nöjdhet.

BOINFLYTANDE

Under 2017 har ett 25-tal barn på Linero arbetat fram förslag på konstnärlig utsmyckning, tillsammans med konstnären Bie Norling. De här glada figurerna finns nu vid Linero torg.

I ombyggnadsarbetet på Linero har hyresgästerna varit involverade för att förbättra 
sina egna uteplatser på markplan. Utifrån två förslag valde LKF den variant som fick 
flest röster i varje hus.
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LKFs underhållsarbete är långsiktigt och samtidigt ständigt pågående. Noggrann planering, 
budgetering och regelbunden uppföljning är några av förutsättningarna för att få flödet att 
fungera och fastigheterna att hålla och vara attraktiva så länge som möjligt.

– Att arbeta med underhåll är nödvän-
digt för att fastigheterna ska kunna 
behålla sin funktion och för att vi ska 
minska skaderisken. Underhållsarbetet 
är också en viktig del i arbetet med att 
hålla våra fastigheter attraktiva för 
hyres gästerna, så att de ska få valuta 
för sina pengar, säger Markus Nilsson, 
underhållschef på LKF och tillägger:

– De åtgärder som vi utför ska vara 
värda att göra. Och i den beräkningen får 
man lägga in att om vi inte utför åtgärden 
alls så riskerar det att på sikt bli ännu dy-
rare, både för oss och för hyresgästerna.

LKF tar varje år fram en underhålls-
plan, som utgår från en inventering av 
hela fastighetsbeståndet som gjordes 
2009, då samtliga fastigheter bedömdes 
grundligt. Planen uppdateras inför varje 
budgetår och fastigheternas status be-
döms på nytt, för att se vilka underhålls-
åtgärder som står näst på tur. Diskussioner 
förs med personal från de tre fastighets-
områdena och övrig LKF-personal om 
åtgärdsbehov som upptäckts under året.

– Vi gör prioriteringar tillsammans 
med fastighetsområdena. Utifrån detta 
gör vi kalkyler som blir vårt budgetför-
slag, som fastighetsområdena sedan i 
sin tur kan prioritera utifrån. Till sist har 

vi en färdig budget och när den är fast-
lagd kan vi göra upphandlingar och 
beställningar inför kommande år, säger 
Markus Nilsson.

HUR FÖLJER NI UPP ARBETET?
– Det gör vi på olika sätt. Vi har ett antal 
prognostillfällen under året, de flesta 
på hösten. Varje projektledare gör en 

prognos. Sedan sammanställer jag 
samtliga prognoser och balanserar dem 
mot varandra samt diskuterar vid behov 
vissa frågor med ledningsgruppen.

VAD UPPNÅR LKF VIA SITT 
UNDERHÅLLSARBETE?
– Vi uppnår mycket, till exempel ökad 
trivsel. Vi försöker involvera våra hyres-

MÅL 1: ATTRAKTIVA HEM  –  OMBYGGNAD/UNDERHÅLL

OMBYGGNAD OCH UNDERHÅLL 
– VÄLPLANERAT OCH MED 
LÅNGT PERSPEKTIV
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gäster så ofta vi kan, via de lokala hyres-
gästföreningarna. Vid underhållsarbetet 
försöker vi också att öka energieffektivi-
teten, något vi arbetat mycket med på 
Linero. Det kan handla om allt från hissar 
som drar mindre energi, utbytta ventila-
tionsaggregat, energieffektiva tvätt-
maskiner eller trappbelysning som drar 
mindre energi. Via en satsning på bättre 
belysning på Linero försöker vi även 
skapa ökad trygghet. Underhåll kan 
också öka det kulturhistoriska värdet. 
Ett exempel på detta är att vi under 2017, 
tillsammans med Lunds kommuns stads-
antikvarie, återställt den ursprungliga 
färgnyansen på några husfasader vid 
Botulfsplatsen i Lund. Något som vi får 
”på köpet” när vi underhåller är att 
fastig heterna står längre och därmed 
också kan öka i värde.

BERÄTTA OM SATSNINGEN PÅ 
VARMVATTENMÄTARE!
– Vi installerar numera varmvattenmätare 
vid nyproduktion och även vid stambyten 
när vi gör större renoveringar. Genom 
att installera den här mätaren kan vi 
debitera varje kund för den egna för-
brukningen av varmvatten. Via våra mätare 
kan hyresgästen själv se vilken effekt 
deras beteende har på kostnaden. Detta 
är en viktig hållbarhetsfråga, som dels 
handlar om möjligheten att ändra sitt 
beteende och därmed sänka sina kost-
nader för varmvattenförbrukningen. 
Och dels spara miljön genom minskad 
energiförbrukning. Hittills har vi installerat 
3 000 varmvattenmätare och under 2018 
tillkommer ytterligare 500 – 600 stycken.

FAKTA
För en sund och säker inomhusmiljö gör vi 
bland annat:

•    Kontinuerligt underhållsarbete, t.ex. 
byte av ventilationsaggregat.

•    Regelbundna ventilationskontroller 
(som hyresgäst kan du hålla ventiler 
öppna och rengöra filter).

•    Stickprov på varmvattentemperatur 
samt datoriserad övervakning av varm-
vattentemperatur i värmecentraler.

•   Korttids och långtidsmätningar av radon.

•    Sanering vid förekomst av asbesthaltigt 
material.

•    Inventering och sanering av PCB vid 
ombyggnad.

•   Belysningsåtgärder i trapphus, källare etc.

•   Förebyggande brandskyddsarbete.

•    Informerar alla hyresgäster om regler 
kring förvaring av brandfarliga varor.

•   Åtgärder vid felanmälan från hyresgäster.

MILJÖMÅL

Mål 2014-2017: Energieffektivisera bostäder och lokaler
med i snitt 1,0 kWh/m2 och år, dvs uppnå minst:

135,8 kWh/m2

135,0 kWh/m2
UTFALL 2017:

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT FÖR OSS?
Väl underhållna bostäder och lokaler säkrar fastigheternas värde, ger låga driftkostnaderna 
och erbjuder en bra boendemiljö.

HUR ARBETAR VI?
Genom bolags- och avdelningsplaner som följs upp med besiktning innan åtgärder utförs.

HUR HAR DET GÅTT 2017?
Underhåll/ombyggnadsprojekt för 183 mkr samt hyresgäststyrt lägen hetsunderhåll, 
HLU, för 51 (52) mkr.

Resultat från kundenkäten visar att 84,3 % (86,0 %) av kunderna är nöjda med underhållet 
i bostäder och närmiljö.

OMBYGGNAD/UNDERHÅLL

FAKTA
Genomförd ombyggnation/underhåll 2017:

•    Linero. Ombyggnad och energieffektivise-
ring av 681 lägenheter i kv. Eddan och 
Havamal (läs mer på sidan 26-27).

•    Kungsgårdarna. Om- och tillbyggnad av 
gruppbostad.

•    Grödan, Kobjer. Renovering av tegelfasader 
och omläggning av tak på två av fyra hus.

•    Offerkällan, Norra Fäladen. Ny UWS-an-
läggning installerad. (Underground Waste 
System).

•    Renovering av hissar på flera områden.

•     Löpande hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.
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LKF genomför ett stort ombyggnads- och energieffektiviseringsarbete i ett bostadsområde 
på Linero, i östra Lund. En del av arbetet ingår i EU-projektet Cityfied. Merparten av arbetet har 
utförts under 2017 och delar av utemiljön börjar också ta form.

– Vi försöker hitta lösningar som gör 
både oss och hyresgästerna nöjda. Vi 
har höga målsättningar när det gäller 
energieffektiviseringen och när det 
gäller ombyggnadsarbetet är målet att 
göra åtgärder som inte kräver för höga 
hyreshöjningar. Vi vill renovera så var-
samt som möjligt och göra det möjligt 
för våra hyresgäster att bo kvar, säger 
byggprojektledare Fredrik Altin.

UPPNÅR NI DE UPPSATTA MÅLEN?
– Än så länge är det för tidigt att utläsa 
om vi lyckats uppnå målen, men under 
2018 bör vi kunna utläsa de första 
resultaten, säger Fredrik Altin.

HUR HAR NI ARBETAT MED 
HYRESGÄSTDELAKTIGHET?
– Redan från start bestämde vi oss för 
att arbeta aktivt med kommunikation 

med hyresgästerna, vilket vi gjort både 
inför och under renoveringsarbetet. Vi 
startade hela ombyggnaden med ett 
pilothus dit vi sedan bjudit in hyresgäst-
erna, så att de ska kunna se slutresultatet 
av det arbete som pågår. Både visnings-
möjligheten och kommunikationen är 
två viktiga framgångsfaktorer på Linero. 
Vi har även involverat hyresgästerna 
när det gäller att förbättra de egna ute-
platserna, alltså för boende i markplan. 
De har fått rösta utifrån två framtagna 
förslag och så har vi valt den variant som 
fått flest röster i varje hus. Vi har även 
genomfört workshops med hyresgäst-
erna, där det bland annat framkom 
önskemål om lugna mötesplatser ut-
omhus, lugna trädgårdar och en hund-
rastplats, säger ombyggnads-
administra tör Victoria Silfverberg.

VILKA HAR VARIT PROJEKTETS 
UTMANINGAR?
– Vi har haft många underentreprenörer 
inblandade i renoveringsarbetet, och 
det är alltid en utmaning. Vi har försökt 
arbeta inkluderande och total entrepre-
nören har vävt in våra regler i sitt arbete 
med alla underleverantörer. Men att 
renovera i någons hem är alltid en ut-
maning, som kräver stor respekt från 
alla inblandade. Här har det ibland 
gnisslat, men vi har inte haft några all-
varliga incidenter. För att underlätta har 
LKF en ombyggnadsvärd som arbetat 
på plats för att agera ”brygga” mellan 
entreprenörerna och de boende. Vi har 
haft toalettbodar på gården och det 
går att ansöka om evakueringslägen-
het om man har medicinska skäl, säger 
Fredrik Altin.

NÅGRA ANDRA UTMANINGAR?
– Vi har fått göra en betydligt mer om-
fattande PCB-sanering än vi hade 
planerat för, vilket lett till förseningar 

MÅL 1: ATTRAKTIVA HEM  –  OMBYGGNAD/UNDERHÅLL

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR 
MED OMBYGGNADEN PÅ LINERO 

FAKTA LKF:S RENOVERING PÅ LINERO
681 lägenheter är berörda, i kvarteren Eddan och Havamal. Renoverings-
arbetet pågår 2015 – 2021. Målet med renoveringen är att göra Linero 
som helhet mer attraktivt, minska energiförbrukningen, förlänga husens 
livslängd och förbättra standarden för berörda lägenheter. Under 2017 
har 7– 8 hus renoverats och arbeten med utemiljön har också ägt rum.

Fredrik Altin
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av markarbetena. Den sanering som 
gjordes för 10-12 år sedan var inte 
komplett och det fanns mycket mer PCB 
i marken än vi trodde. Vi blev under året 
anmälda av kommunens miljöförvaltning 
för detta. Tillsammans med miljöförvalt-
ningen, en miljökonsult och våra entre-
prenörer har vi sedan arbetat för att få 
bort all PCB, säger Fredrik Altin.

VAD HÄNDER HÄRNÄST?
– Under 2018 fortsätter renoverings-
arbetet med de tre återstående husen 
inom Eddan och två hus inom kvarteret 
Havamal. Vartefter vi blir klara så börjar 
också redovisningen till Cityfied-pro-
jektet. Vi fortsätter även med satsningar 
på utemiljön, som vi fått ekonomiskt 
bistånd från Boverket för att genom-
föra, säger Fredrik Altin.

FAKTA CITYFIED
Renoveringen av bostäderna på Linero i östra Lund bedrivs inom ramen för EU-projektet 
Cityfied. Arbetet sker som ett samarbete mellan LKF, Kraftringen, Lunds kommun 
och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet omfattar även liknande satsningar i Spanien 
och Turkiet och följs av cirka 50 europeiska städer som ska kunna dra nytta av och 
återanvända lösningar som utvecklas och provas inom ramen för Cityfied. 

Uppsatta mål inom Cityfied-projektet:

•    Arkitektur och miljö: En mer variationsrik utemiljö och arkitektur som upplevs 
tryggare och attraktivare för såväl boende som besökare.

•    Underhåll: Inga större underhållsåtgärder ska vara nödvändiga 10 år efter om-
byggnadens slut.

•    Energibesparingsåtgärder: Ekonomiskt hållbara energieffektiviseringsåtgärder 
med en målsättning att minska andelen köpt energi med 31 %.

•    Innemiljö: Högre standard och komfort för boende i sitt hem.

•    Samverkan: Samverka med kommun, verksamheter och boende för att skapa ett 
attraktivare bostadsområde utan att hyrorna blir för höga.

FAKTA PEIRE 
(PEOPLE – ENVIRONMENT – 
INDOOR – RENOVATION – ENERGY)
PEIRE är ett forskningsprojekt för bättre 
samspel mellan hyresgäster, energianvänd-
ning och inomhusmiljö och genomförs på 
Linero 2016– 2020. I projektet samarbetar 
LKF, Lunds kommun och Kraftringen med 
forskare från Lunds Tekniska Högskola och 
Malmö högskola. Syftet är att ta ett helhets-
grepp på de tekniska system som reglerar 
temperatur, luftkvalitet och andra inomhus-
miljöfaktorer tillsammans med energi-
användning och hyresgästens roll i detta. 
En viktig del av arbetet är de analyser som 
görs av de boendes beteende, som mäts 
både tekniskt och via enkäter och intervjuer.

I en workshop med hyresgästerna på Linero framkom 
bland annat önskemål om en hundrastplats, något Ola 
Strandberg och hans hund Timmy ser fram emot.
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MÅL 2: BYGGA FLER BOSTÄDER

BYGGA FLER 
BOSTÄDER

MÅL 2 BYGGANDET SLÅR NYA REKORD

För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efter-
frågan på bostäder fortsätter LKF att bygga fler lägenheter, 
äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och student-
lägenheter. Vårt mål är att ha en projektportfölj som 
innehåller projekt med minst 1 500 bostäder och att 
byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 2017 ligger 
vårt byggande på en historiskt hög nivå.

UPPDRAG: SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR FRAMTIDENS BOENDE SID 30

HÖG BYGGTAKT OCH EN 
TRYGG PROJEKTPORTFÖLJ   SID 32
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Ett viktigt fokus under 2017 har varit att skapa långsiktigt stabila möjligheter för en fortsatt 
hög nybyggnadstakt. Utvecklingsplaner för flera nya bostadsområden har inletts. Redan i tidiga 
skeden tas hänsyn till såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet. 

– Målsättningen är att starta byggnation 
av mellan 250 och 300 nya bostäder 
varje år. Fram till byggstart är det en lång 
process där mycket kan hända, vilket 
gör att vår portfölj för tidiga skeden 
måste vara stor, säger Marie Enmark, 
projektutvecklare på LKF.

2016 hade LKF drygt 800 bostäder i 
projektportföljen. 2017 kommer mot-
svarande siffra att ligga på 1 500 bo-
städer, vilket överensstämmer med det 
uppsatta målet för projektportföljen.

– Vårt goda samarbete med Lunds 
kommun samt privata exploatörer och 
markägare är helt avgörande för att vi 
ska kunna hålla vår höga nybyggnads-
takt. Vi har en gemensam strävan att 
vidareutveckla Lund och dess omgiv-
ningar, där vi vill skapa en levande och 
hållbar stad med rum för alla. Det gäller 
även i de östra tätorterna och mindre 
samhällen runt staden, säger Marie 
Enmark och fortsätter:

EFTERFRÅGAN PÅ HYRESRÄTTER
– Inför framtiden hoppas vi på att få 
fler möjligheter att bygga i delar av 

Lund där det förut varit svårt att få gehör 
för att bygga hyresrätter. Jag tror 
mycket på en större blandning mellan 
hyres-, ägande- och bostadsrätter. 
Trycket på att bo i Lund är stort och 
efterfrågan på hyresrätter ökar stadigt 
och allt pekar på att det kommer att 
fortsätta så. För LKF är det viktigt att 
bygga hållbart, sunt, långsiktigt och 
för alla.

Utöver det interna och externa sam-
arbetet som ligger bakom varje bygg-
projekt krävs också en bra omvärlds-
bevakning, för att fånga upp aktuella 
trender och tendenser. Det handlar 
om att kunna bygga de bostäder som 
behövs, såväl i dag som i framtiden. 

Ett exempel på hur den miljömässiga 
hållbarheten ges utrymme redan i 
planeringsarbetet är Sandbybacke. Här 
har LKF inlett ett samarbete med en 
specialist på hydrologi, för att se vad 
som kan göras när det gäller att för-
dröja dagvatten och minimera risken 
för framtida översvämningar. 

– När det gäller ekonomisk hållbarhet 
så har vi tidigt med oss det i alla projekt 

vi arbetar med. Kostnaderna får inte 
springa iväg, så att bygget blir för dyrt. 
Hyrorna måste kunna hållas på en rimlig 
nivå. Stadsbyggnad och boendetrivsel 
är andra aspekter som vi värnar starkt 
om: vi vill vara med och skapa den goda, 
vackra staden och områden där våra 
hyresgäster kan trivas, avslutar Marie 
Enmark.

MÅL 2: BYGGA FLER BOSTÄDER 

UPPDRAG: SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR FRAMTIDENS BOENDE

 ”Målsättningen är att starta 
byggnation av mellan 250 
och 300 nya bostäder varje år. 
Fram till byggstart är det en 
lång process där mycket kan 
hända, vilket gör att vår port-
följ för tidiga skeden måste 
vara stor.”

Marie Enmark

Örnvägen i Lund, se även planskiss här intill. 
Illustration: Nyrén Arkitektkontor.
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180104 1

Dalby - Österport

Vattenrännan och gården

Örnvägen - Exploateringsutredning 170929SITUATIONSPLAN 1:500

Vattenrännan 1 och 3 i 
Dalby, där det planeras för 
150 – 200 nya bostäder. 
Illustration: Möller Arkitekter.

Planskiss över Örnvägen 
i Lund. Här planeras bland 
annat för 150 bostäder 
och parkering under mark. 

EXEMPEL PÅ OMRÅDEN DÄR 
LKF HAR TAGIT FRAM EXPLOA-
TERINGSPLANER UNDER 2017:

•    Dalby, Vattenrännan 1 och 3 samt 
Kvarnskon 3. Här planeras för 150 – 
200 nya bostäder i flerfamiljshus och 
ett områdeskontor för LKF. Planerad 
byggstart: 2020 – 2021. 

•    Nöbbelövstorg/Kävlingevägen, 
Lund. Nybyggnation av cirka 150 
bostäder planeras, i flerfamiljshus. 
Planerad byggstart: 2020 – 2021.

•    Örnvägen, Lund. Planen är att er-
sätta ett uttjänt parkeringshus och 
lokaler med 150 bostäder, parkering 

under mark, en livsmedelsbutik och 
ett områdeskontor för LKF. Planerad 
byggstart: 2020 – 2021.

•    Söderport (Margretedal), Lund. 
Här hoppas LKF bygga 50 – 100 
lägenheter och parkeringsplatser, 
i samarbete med LKP. Planerad 
byggstart: 2022 – 2023.

•    Sandbybacke, Södra Sandby. 
LKF har köpt ny mark under 2017, 
och vill bygga cirka 200 nya bostä-
der, troligen i form av radhus och 
kedjehus. Planerad byggstart: 2021.

MÅL

UTFALL

1 500

1 518
bostäder i projektportföljen.

bostäder.
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Byggtakten inom LKF var som högst under tidig höst 2017, när 13 projekt var i gång med sammanlagt 
1 000 bostäder. Den siste december var 716 bostäder i elva olika projekt under produktion. Byggandet 
förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2018, för att sedan minska en aning 2019. 

– Jag är nöjd med det vi har levererat i år 
och några år bakåt. De senaste fyra åren 
har vi byggstartat många projekt och vi 
planerar nu för att kunna starta sex 
projekt under 2018 som innehåller 380 
bostäder. Under 2014 – 2017 har vi lyckats 
byggstarta 1 359 bostäder, vilket ger 
ett snitt på 340 bostäder per år, säger 
byggchef Peter Ovenlund och tillägger:

– När vi bygger så mycket som vi gör 
nu så är det viktigt att vår projektport-
följ fylls på med nya projekt, så att vi 
också kan fortsätta att bygga. Efter några 
år med lite färre markanvisningar så 
har antalet planerade projekt ökat under 
2017. Att vi lyckats med detta beror till 
stor del på att vi i år anställt en projekt-
utvecklare, Marie Enmark. 2019 får vi 
troligen en liten minskning i antal 
byggstarter, för att sedan se mer posi-
tiva resultat igen 2020 – 2024.

En tydlig anledning till att byggtakten 
är så hög är det stora trycket på LKFs 
bostadskö. Till de cirka 200 lägenheter 
som blir lediga för uthyrning varje kvar-
tal finns det cirka 9 800 aktivt sökande 
personer. 

TEMPORÄRA BOSTÄDER
Under 2017 har förberedelser och pro-
jektering också pågått för att kunna 
erbjuda temporära bostäder till nyan-
lända. Satsningen har dock drabbats av 
förseningar, bland annat beroende på 
den låga tillgången på lediga tomter, 
bygglov som överklagats och svårigheter 
att hitta underleverantörer som kan 
leverera modulbostäder. 

– Fyra bygglov har nu vunnit laga 
kraft. Under det första halvåret 2018 
hoppas jag därför att de fyra områden 
vi planerar för ska vara inflyttade. Varje 
projekt består av 24 lägenheter. Modul-
bostäderna kommer att uppföras på 
Väster och på Linero i Lund samt i Dalby 
och Veberöd, säger Peter Ovenlund.

BRUNNSHÖG: HAMMOCKEN 
OCH XPLORION
Ett annat område som det varit mycket 
fokus på under 2017 är Brunnshög, 
som planeras bli Lunds nya hållbara 
stadsdel. Här har det första projektet 
byggstartats under året: Hammocken. 
Här ska 118 bostäder och en förskola 

med fem avdelningar byggas. Ett pro-
jekt som däremot tappat lite fart inom 
Brunnshög är Xplorion, LKF:s spjut-
spetsprojekt med flera nya hållbara 
lösningar.

– Vi lyckades starta alla våra bygg-
projekt i våras, förutom Xplorion. Sedan 
slog högkonjunkturen till med full kraft 
och vi fick bara in ett enda anbud till 
Xplorion. Vi avbröt upphandlingen på 
grund av bristande konkurrens och för 

MÅL 2: BYGGA FLER BOSTÄDER 

HÖG BYGGTAKT OCH EN 
TRYGG PROJEKTPORTFÖLJ 

”Jag är nöjd med det vi har 
levererat i år och några år 
bakåt. De senaste fyra åren 
har vi byggstartat många 
projekt och vi planerar nu för 
att kunna starta sex projekt 
under 2018 som innehåller 
380 bostäder.” 

 Peter Ovenlund

Hammocken

Xplorion
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att det offererade priset låg högt över 
vår budget. Nu försöker vi istället arbeta 
med partnering och söker en samarbets-
partner som vi kan teckna ett samar-
betsavtal med, där vi sedan försöker 
hitta rätt prisnivå för att därefter gå in i 
en totalentreprenad med denna partner. 
Jag hoppas att vi kan byggstarta Xplorion 
under 2018, säger Peter Ovenlund och 
tillägger:

– Högkonjunkturen är en stor utmaning. 
Om den fortsätter nästa år så får vi kanske 
inte igång alla våra planerade projekt, 
eftersom anbuden då blir färre och pri-
serna kommer att vara fortsatt höga.

HÅLLBART BYGGANDE
Under 2017 har LKF fått investerings-
stöd från regeringen. I kriterierna för att 
få stödet fanns uttalade krav för bland 
annat energiförbrukning. Kravet för 
att få investeringsstöd är att energiför-
brukningen ska vara minst 12 procent 
lägre än Boverkets krav. LKFs interna 
krav på nyproducerade lägenheter är 
dock hårdare än så: energiförbrukning-
en i våra nyproducerade bostäder ska 
vara 20 procent under Boverkets krav.

– När vi startar ett nytt projekt anger 

vi alltid våra energikrav till våra projek-
törer, när det gäller exempelvis väggar, 
golv, tak, fönster och dörrar. Under 
projekteringen gör vi en beräkning för 
att säkerställa att vi projekterar ett 
bygge som har tekniska lösningar som 
klarar våra krav. Det är viktigt för oss, 
säger Peter Ovenlund.

Merparten av LKFs projekt har sol-
celler, i varierande omfattning och kraft. 
Målsättningen är att solcellerna ska 
täcka fastighetselen, det vill säga 
bland annat hissar och belysning.

LÅG ENERGIFÖRBRUKNING
– Det är miljömässigt viktigt att bygga 
med låg energiförbrukning. Det är också 
en ekonomisk drivkraft för oss, både 
som ägare och förvaltare. Det är viktigt 
med låga drift- och underhållskostnader. 
Det får vi genom att bygga energieffek-
tivt och genom att använda material som 
är så underhållsfria som möjligt, som 
exempelvis tegelfasader och fönster 
av aluminium, säger Peter Ovenlund.

LKF vill skapa bra förutsättningar, så 
att hyresgästerna ska kunna leva hållbart. 
Inne i varje lägenhet ges de boende möj-
lighet att källsortera i minst fyra fack. 

Det finns också tillgång till miljörum 
där det går att sortera i minst åtta 
fraktioner. På vissa håll finns UWS 
(Underground Waste System), med 
behållare under jord. Av miljöskäl ställs 
också alltid krav på energiklassade vit-
varor vid inköp.

Utemiljön förses numera med ladd-
platser för elbilar, vid nyproduktion. 
Det byggs någon eller några laddplat-
ser per nytt område, eller så förbereds 
för att kunna bygga laddplatser i ett 
senare skede. Hyresgäster i det fasta 
beståndet kan från och med i år ansöka 
om att hyra en laddplats. En i allmänhet 
trevlig och trygg utemiljö består själv-
klart även av tilltalande växtlighet 
samt lek- och mötesplatser.

NYBYGGT 2017
LKF strävar efter att bygga för samtliga 
målgrupper. Dock är två av de senaste 
projekten någon form av kategori-
boenden, med tydliga målgrupper. 
Trycket har varit högt på både ung-
domsbostäder och boende för äldre, 
ett behov som har tillgodosetts genom 
projekten Sofieberg och Arkivarien.

ARKIVARIEN
Projektet består av två stycken särskilda boenden, på 40 respektive 36 rum. Runt dessa två boenden har vi byggt seniorbostäder, där de som 
flyttar in ska vara minst 65 år. En tanke med seniorbostäderna är att de riktar sig till anhöriga/partners till någon som bor på något av kvarterets 
särskilda boenden. Läget är centralt och projektet är ett bra exempel på förtätning. I kvarteret bygger vi ytterligare 128 hyresrätter och en 
lokal träffpunkt för seniorer.
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SOFIEBERG
Projektet innehåller 128 bostäder varav 75 stycken hyrs ut som blockförhyrning till Lunds universitet, som studentbostäder. Övriga 53 är ungdoms lägenheter, 
där förtur ges till dem som är 18-25 år i samband med uthyrningen. Lägenheterna är allt från ettor till fyror, där alla lägenheter utom ettorna har balkong. 
Fastigheten ligger i Tunaparkens nordöstra hörn, där det tidigare funnits en förskola och en parkeringsplats. I bottenvåningen i huset längs Warholms väg 
ryms lokaler för en förskola och i huset längs Tunavägen ryms vaktmästeri och reception för Lunds universitet. Mot norr syns stora tegelfasader, i linje med 
LTH-områdets övriga arkitektur, medan det in mot parken och gården är mer småskaligt med bland annat upphöjda uteplatser och takterrasser.  
Planerad inflyttning sommaren 2018.

MÅL 2: BYGGA FLER BOSTÄDER 

FAKTA 2017
•    Som mest var 1 000 bostäder i 

produktion.

•    Inför 2017 beräknades LKFs investeringar 
till totalt 750 miljoner kronor ex klusive bidrag.  
Utfallet uppgick, med hänsyn taget till er-
hållna bidrag och förändringar i projekten, 
till 557 miljoner kronor för materiella an-
läggningstillgångar.

•   359 färdigställda bostäder.

•    423 byggstartade lägenheter. 

•    LKF planerar för att byggstarta cirka 
380 bostäder 2018, i sex olika projekt.

•    Bostadskön bestod vid årsskiftet av 
cirka 9 800 aktivt sökande personer.

•    Varje kvartal blir cirka 200 lägenheter 
lediga för uthyrning. Boverkets byggregler ställer krav på att energiförbrukningen (av värme och vatten) 

inte ska överstiga 75 kWh/m2 och år. LKFs nyproducerade bostäder har en energi-
förbrukning på 55 – 65 kWh/m2. Alltså cirka 20 procent lägre än Boverkets krav.

MÅL

MÅL OCH UTFALL 2017

UTFALL

250 – 300 423
byggstartade bostäder per år. byggstartade bostäder.

MÅL UTFALL

1 500 1 518
bostäder i projektportföljen. bostäder.
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byggstartade bostäder.

bostäder.

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2017

Pågående* Planerat 
2017-2020

Totalt 
per projekt

Arkitekt Totalentre prenör

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

Arkivarien äldreboende 76 76 Sydarkkonstruera Serneke

Dokumentet 13 13 Fojab Arkitekter Wästbygg

Hammocken, Södra Brunnshög 13 13 Plan och byggnadskonst Serneke

Solhem, Genarp, äldreboende 30 30 Sydarkkonstruera HA Byggnads AB

Gränden, Norra Fäladen 18 18 Fojab Arkitekter

Kryptan, S. Sandby centrum 12 12 Möller Arkitekter

Koggen 1, Linero 18 18 Kamikaze Arkitekter

Stångby, äldreboende 40 40  -

Solhällan äldreboende 40 40  -

Vattenrännan mfl, Dalby 12 12  -

Summa boendeenheter 88 56 140 284

 TOTAL SUMMA BOSTÄDER 
OCH SÄRSKILDA BOENDEN 359 716 1518 2658

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2017

Pågående* Planerat 
2018-2021

Totalt 
per projekt

Arkitekt Totalentre prenör

Linero Torg 50 82 Arkitektmagasinet AB Byggmästar’n i Skåne AB

Fossilen, Södra Råbylund 132 165 Jaenecke Arkitekter Thage

Snickaren, väster 61 61 Open Studio Arkitekter Wästbygg

Arkivarien 28 28 Sydarkkonstruera Serneke

Temp bostäder Värpinge 24 24 Sydarkkonstruera Tuve Bygg

Temp bostäder Linero 24 24 Sydarkkonstruera Tuve Bygg

Temp bostäder Dalby 24 24 Sydarkkonstruera Tuve Bygg

Temp bostäder Veberöd 24 24 Sydarkkonstruera Tuve Bygg

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 105 105 Plan och byggnadskonst Serneke

Bullerbyn, Norra Fäladen 106 106 Gunilla Svensson Ark Byggnadsfirman Otto 
Magnusson 

Xplorion, Södra Brunnshög 55 55 LINK Arkitekter

Klockaren i Dalby 44 44 Liljewalls Arkitekter

Gränden, Norra Fäladen 152 152 Fojab Arkitekter

Ådan, Ejdervägen 25 25 Kamikaze Arkitekter

Kuylenstierna, Genarp 27 27 Jaenecke Arkitekter

Kryptan, S. Sandby centrum 50 50 Möller Arkitekter

Skymningen 5, S Brunnshög 50 50 Fojab Arkitekter

Ladugårdsmarken, N Fäladen 60 60 Sydarkkonstruera

Koggen 1, Linero 40 40 Kamikaze Arkitekter

Råbykungen/Stenkrossen 100 100 White arkitekter

Pilgrimen 2, Södra Råbylund 90 90 Liljewalls Arkitekter

Spinnrocken och Ullen 25 25 Bredgatan arkitekter

Stångby 70 70  -

Västra Pilelyckan 50 50 Jaenecke Arkitekter

Söderport 50 50  -

Solhällan, Mårtens Fälad 100 100  -

Vattenrännan mfl, Dalby 190 190 Möller Arkitekter

Sandbybacke 200 200  -

Summa lägenheter 271 660 1378 2374

ANTAL BOSTÄDER

SÄRSKILDA BOENDEN
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MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND

SKAPA ETT 
BÄTTRE LUND

MÅL 3

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT BÄTTRE LUND

Hos LKF bor cirka 20 000 av Lunds invånare i alla delar av kommunen, 
cirka 9 800 sökte de 200 lediga lägenheterna under det sista kvartalet 
2017 och i bolaget arbetar drygt 200 medarbetare. Därmed är allt vi gör 
en viktig del i arbetet med att skapa ett bättre Lund. Under 2017 har vi 
gjort en rad insatser för att skapa ett mer hållbart Lund, från såväl eko-
nomisk som social och ekologisk synpunkt.

PRIMÄRENERGI SID 38

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
HÅLLBART BOENDE   SID 40

ÅTERBRUK OCH KÄLLSORTERING SID 41

HÅLLBAR STADSUTVECKLING SID 42

UNGDOMAR SID 43

INTEGRATION SID 44
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Illustration: Mandaworks
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Samverkan med lokala aktörer är en viktig del i LKFs strävan 
att förse hyresgästerna med stabila och energieffektiva 
uppvärmningslösningar. Ett konkret exempel är samarbetet 
med Kraftringen, som under 2017 lett till att fjärrvärme nätet 
dragits fram till Dalby. 

MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  PRIMÄRENERGI

FÖRDEL SAMVERKAN: 
FJÄRRVÄRMENÄTET 
UTBYGGT TILL DALBY

LKF har länge velat ha fjärrvärmenät i 
Dalby. För två år sedan tog satsningen 
och samarbetet med Kraftringen ny 
fart och fick ett delvis nytt upplägg.

– Det har hänt mycket under 2017. 
Ett intensivt arbete har lett fram till att 
fjärrvärmeledningarna nu dragits från 
Linero till Dalby, en ledning som är två 
– tre mil lång. Flera fjärrvärmeväxlar 
har också installerats, säger Malin Friis, 
strategisk key account manager på 
Kraftringen.

– Nu är infrastrukturen färdig, möjlig 
att utnyttja för nyproducerade bostäder 
till att börja med och snart även för 
befintliga bostäder. Vi vill ha fjärrvärme 
av flera skäl, dels är det hållbart och 
dels är det väldigt driftsäkert, säger 
Bertil Lundström, teknisk chef på LKF.
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FÖRDEL SAMVERKAN: 
FJÄRRVÄRMENÄTET 
UTBYGGT TILL DALBY

MÅL

MILJÖMÅL 2014 – 2017

UTFALL 2017

-25 % -52 %
(jmf med år 2013)

Minska primärenergianvändningen med Minskat primärenergianvändningen med

MÅL UTFALL 2017

97 %100 %
fossilbränslefri uppvärmning.fossilbränslefri uppvärmning 2020.

BRETT ANSVAR FÖR LUND
Genom att samarbeta med Kraftringen, 
Lunds kommun och LKP är LKF med i 
ett antal satsningar och sammanhang 
där dessa aktörer tillsammans tar ett 
brett ansvar för såväl kommunen Lund 
som för dess energi- och bostadsfrågor. 

– Vi hittar på hjulet tillsammans! 
Istället för att jobba på varsitt håll så 
hjälps vi åt att nå våra gemensamma 
mål för energi och klimatpåverkan. 
Därmed hjälps vi också åt att göra Lund 
attraktivt och hållbart, säger Bertil 
Lundström.

Ett av målen är att vara fossilbränsle-
fria till år 2020. 

– Under 2017 är vi på Kraftringen 
fossilbränslefria till 94 procent och 

under 2018 blir vi helt fossilbränslefria. 
Det underlättar för våra samarbets-
partners att i sin tur nå sina miljömål, 
säger Malin Friis.

GOTT SAMARBETE
– Genom vårt samarbete med Kraft-
ringen har vi kunnat arbeta gemensamt 
för att till exempel ersätta naturgasen 
med bra biogas och att bli fossilbränsle-
fria. Det goda samarbetet är också en 
av förklaringarna till att vi med råge 
lyckats nå vårt mål om att minska 
primär energianvändningen med 25 
procent, säger Bertil Lundström.

Något som utvecklas just nu, och 
som kan komma att gynna både Kraft-
ringen och LKF, är utvecklingen av låg-

tempererad fjärrvärme, bland annat på 
Brunnshög. I dag behövs inte lika mycket 
energi för att värma upp nyproducerade 
fastigheter, vilket gör att det räcker att 
hålla fjärrvärmen på 60 istället för på 
80 grader. Lägre temperatur innebär 
lägre energiåtgång och därmed lägre 
kostnader.

– Vi bygger ett lågtempererat fjärr-
värmenät under 2018, som ska vara 
klart under 2019. Därefter kan vi ta 
upp diskussionen om att använda låg-
tempererad fjärrvärme även i befintlig 
bebyggelse samt se vilka fastigheter 
som skulle kunna vara lämpliga för det, 
säger Malin Friis.

FAKTA
Genom samverkan med lokala aktörer 
har LKF bland annat bidragit till: 

•    Värmekartan som visar värmebehovet 
för kommunens befintliga utbygg-
nadsområden och planerade utveck-
lingsområden. Här kan man bland 
annat utläsa var det kan vara lämpligt 
med förtätning, för att få bättre 
effektivitet på fjärrvärmenätet och 
var det finns behov för att bygga ut 
nätet. 

•    Forum Hållbar Energi. Grundades 
2016 och är ett forum för aktiv sam-
verkan kring hållbarhetsfrågor.

•    Laddkartan. Visar var i Lund det 
finns laddstolpar för elbilar.

•    LundaEko II (Lunds kommuns pro-
gram för ekologisk hållbar utveckling): 
Lunds kommun strävar efter att vara 
ledande inom miljö- och klimatfrågor. 
Dialog mellan kommunens förvalt-
ningar och bolag är en av förutsätt-
ningarna för att nå de uppsatta målen. 
Programmet har åtta prioriterade 
områden: Engagera flera, hållbar 
konsumtion, friskt vatten och frisk 
luft, minsta möjliga klimatpåverkan, 
minskad kemikaliebelastning, hållbar 
stadsutveckling, klimatanpassning 
samt biologisk mångfald och eko-
systemtjänster. 

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT 
FÖR OSS?
Vårt fokus är hur effektivt vi använder energin 
i våra fastigheter, men även hur den energi vi 
använder är tillverkad. Frågan är viktig både 
ur miljö- och ekonomiskt perspektiv, då posten 
är vår största både när det gäller direkt klimat-
påverkan och driftskostnader.

HUR ARBETAR VI?
•    Genom att låta vår strävan mot en minskad 

primärenergianvändning styras av såväl miljö-
mål som ett kontinuerligt underhållsarbete. 
Energiförbruk ning rapporteras i Vitec Energi. 

•    Genom att välja rätt energislag även i nypro-
duktion så minskar primärenergianvändningen.

•    Genom att kontinuerligt föra en dialog 
med våra energileverantörer och därmed 
få dem att aktivt arbeta med att sänka pri-
märenergitalet.

•    Genom att fortsätta med vårt framgångsrika 
energispararbete och än mer involvera våra 
hyresgäster i detta, exempelvis genom att 

minska på varmvattenförbrukningen och alltid 
tvätta med fulla maskiner i tvättstugan.

•    Genom att ha egen anställd personal med 
högkompetens inom energieffektiviserings 
området.

HUR HAR DET GÅTT 2017?
Ett av våra övergripande miljömål för perioden 
2014 – 2017 har varit att minska primärenergi-
användningen med 25 % jämfört med år 2013. 
Utfallet för perioden är 52 %.(målsättning mot 
år 2020 jämfört med år 2013: 55 %) Resultatet 
kommer av energieffektiviseringsarbete under 
perioden, en minskning från 139,8 kWh/m2 
år 2013 till 135 kWh/m2 år 2017. Målsättning 
mot år 2020 är att minska med ytterligare 
1 kWh/m2 och år. Resultatet kommer även av 
ökad andel fossilbränslefria energikällor, 
96,5 % i uppvärmning år 2017. Målsättning 
mot år 2020 är 100 %. Även ökad egen förny-
bar energiproduktion bidrar,1031 kWh år 
2017 (636 MWh år 2016). Målsättning mot år 
2020 är 1700 MW installerad effekt. 

PRIMÄRENERGI
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LKF vill, via samverkan, skapa ett hållbart samhälle med bostäder som lever länge. Ambi-
tionen är att skapa förutsättningar för hyresgästerna att göra egna miljömedvetna val, till 
exempel att köra elbil. 2017 togs ett hyresgästerbjudande fram om att hyra laddplats.

Martin Bengtsson på Magistratsvägen 
var tidigt ute med att ansöka om ladd-
plats. Han var så tidigt ute att LKFs er-
bjudande inte ännu hunnit ta form. 
Men efter en tid, fyllda av samtal med 
LKF och eget funderande, kunde han 
realisera sin idé om att ersätta sin 
bensindrivna bil med en elbil.

VARFÖR VALDE DU ATT SKAFFA 
EN ELBIL?
– För att jag grät varje gång jag tankade 
bilen med bensin. Efter ett tag började 
jag titta på elbilar och bestämde mig 
till sist för en lite dyrare modell med ett 
fast batteri, som ger en driftskostnad 
på ungefär en krona milen.

HUR TÄNKTE DU KRING 
LADDPLATS?
– Innan jag köpte elbil insåg jag att jag 
först måste ha en laddplats. Då tog jag 
kontakt med LKF och framförde mitt 
önskemål. I det läget hade de inte några 
erbjudanden om laddplatser. Efter en 
tid fick jag klartecken, vilket ledde till 
att jag kunde köpa vår elbil.

HUR GJORDE DU FÖR ATT FÅ EN 
LADDPLATS?
– Jag ringde först LKFs växel och kom 
ganska snabbt i kontakt med vår biträ-
dande fastighetschef, Carina. Efter en 
del diskussioner blev det klart att jag 
kunde få byta plats i vårt parkerings-
garage och där installerade LKF en 
laddstolpe.

FUNGERAR DET BRA?
– Det fungerar helt problemfritt! Jag 
ångrar absolut inte att jag övergick till 
elbil. LKF lägger på 600 kronor på vår 
hyra varje månad för laddstolpen. Det 
känns bra varje gång jag tar ut bilen, 
både ekonomiskt och miljömässigt. 

DINA ERFARENHETER SOM 
ELBILSÄGARE SÅ HÄR LÅNGT?
– Vårt batteri räcker i 30 mil, så att köra 
i närområdet är inga problem. Vi har 
inte gjort några längre resor än, men 

då får man ju planera lite och dela upp 
resan och stanna vid hotell med 
laddstolpar till exempel. Vi har även en 
eldriven Christianiacykel, så när vi inte 
ska så långt så använder vi den.

”JAG GRÄT VARJE GÅNG JAG 
TANKADE BILEN MED BENSIN.”

FAKTA
LKF erbjuder, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, sina hyresgäster 
laddningsmöjligheter på sin nuvarande p-plats eller på en p-plats i närheten. 

Priset är 600 kronor per månad, vilket läggs ovanpå den ordinarie hyran för 
parkeringsplatsen. Utrustningen är säkrad med 16 ampere, med ett maximalt 
effektuttag på 3, 7 kW och har ett Typ2-uttag. Elen har märkningen Svenska 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval el. 

MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  HÅLLBART BOENDE, ÅTERBRUK OCH KÄLLSORTERING

AR_HR_2017.indd   40 2018-03-26   08:05



 LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017        41

MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  HÅLLBART BOENDE, ÅTERBRUK OCH KÄLLSORTERING

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT 
FÖR OSS?
Avfallshantering i våra bostadsområden är 
en viktig fråga för oss, både ur miljömässig 
och ekonomisk synvinkel. Trivsel- och trygg-
hetsaspekter är också viktiga.

HUR ARBETAR VI?
I alla bostadsområden finns miljöhus eller 
UWS-stationer (UndergroundWasteSystem) 
med minst åtta sorteringsbehållare för olika 
typer av avfall. I vår nyproduktion sätter vi 

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT 
FÖR OSS?
Medvetenheten kring och engagemanget för 
hållbarhetsfrågor ökar i samhället, men för 
beteendeförändring krävs enkelhet i vardagen. 
I vår roll kan vi skapa förutsättningar som gör det 
enkelt för våra hyresgäster att välja hållbart.

alltid in sorteringskärl under vasken i köket. 
Information till nyinflyttade om hur och var 
de kan sortera sitt avfall. Att välja att åter-
bruka saker i stället för att slänga är en trend 
vi ser och gärna stödjer, t.ex. genom att starta 
bytesrum i samverkan med våra hyresgäster. 
I vår årliga kundenkät ställer vi frågor kopplade 
till avfallshantering, bland annat hur man 
upplever möjligheten att sortera. Vårt miljö-
mål för perioden 2014 – 2017 har varit att 
minska andelen osorterat till 40 %.

HUR ARBETAR VI?
Genom att vara lyhörda mot våra hyresgäster, 
följa utvecklingen och testa nya lösningar. I vår 
kundenkät ställer vi frågan om de upplever att 
de har bra förutsättningar i sitt boende för en 
hållbar livsstil.

HUR HAR DET GÅTT 2017? BLAND ANNAT:
I både nyproduktion och i befintliga fastighets-
områden har vi installerat UWS (Underground 
Waste System), det vill säga underjordiska 
sorteringsbehållare som bland annat minskar 
antalet transporter för tömning. På Fälads-
torget fick vi under året en uppskattad lokal-
hyresgäst när second hand butiken Uggle-
boden flyttade in. Utfall i kundenkäten var 
93,3 % (94,7 %) på frågan om man är nöjd 
med möjligheterna till källsortering.

HUR HAR DET GÅTT 2017?
Erbjudande om privat laddplats för elbil, 
installation av individuell mätning och debi-
tering av varmvattenförbrukning, odlingskurser 
samt uppsättning av odlings lådor. Utfall i 
kund enkät: 91,1 % (91,3 %). Målsättning 
2020: Bibehålla över 90 %.

ÅTERBRUK OCH KÄLLSORTERING

SECOND HAND PÅ FÄLADSTORGET
Under 2017 flyttade Uggleboden från centrala Lund till en av LKFs lokaler på Fäladstorget. Butiken 
har också bytt namn till Ugglan second hand och säljer bland annat husgeråd, kläder och leksaker.

Återbruk på flera vis: återbrukade möbler och prylar 
samt återvinning av matavfall i de bruna påsarna.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT HÅLLBART BOENDE
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Våren 2017 gav Lunds kommun ut sin första gröna obligation värd 750 miljoner kronor. 
Av den summan vidareutlånades 500 miljoner till LKF, för satsning på gröna projekt inom 
bostadsbyggande och förnybar energi.

Helen Ingesson är finansekonom på 
LKF och en av dem som samarbetat 
med Lunds kommun kring den gröna 
obligationen. Hon berättar att de aktörer 
som är högt rankade hos Standard & 
Poor’s, vilket Lunds kommun är, kan få 
ett bättre pris.

– Lund är en av ett fåtal svenska 
kommuner som har den högsta rank-
ningen (AAA) hos Standard & Poor’s. 
Vissa placerare vill bara investera sina 
pengar hos säkra mottagare, vilket 
gynnar Lund. LKF väljer att vara en del 
av satsningen av hållbarhetsskäl: 

Vi bygger hållbart och berättar gärna om 
det, säger Helen Ingesson och tillägger:
– Det är roligt att intresset för de här 
frågorna växer och det känns bra att vi 
är ute i ett tidigt skede. 50 procent av 
det vi har lånat totalt under 2017 har 
belånats via den gröna obligationen. 

De nybyggnationer i Lund som LKF 
planerar att finansiera via den gröna 
obligationen är: Kvarteret Oden på 
Linero, kvarteret Brandstationen på 
Kävlingevägen, kvarteret Dokumentet 
i hörnet Arkivgatan/Brunnsgatan och 
kvarteret Nymfen i Södra Råbylund. 

I samtliga projekt byggs energieffektiva 
bostäder och lokaler. Dessutom finansi-
erar obligationen LKFs solcellsanläggning 
på bostadstak på Magistratsvägen. 

GRÖN OBLIGATION FINANSIERAR 
GRÖNA SATSNINGAR

MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  HÅLLBAR STADSUTVECKLING, UNGDOMAR

FAKTA
Gröna obligationer är ett sätt att låna 
pengar till särskilt miljöinriktade investe-
ringsprojekt, det vill säga att det lånade 
kapitalet viks åt finansiering av utvalda 
projekt. Lunds kommun har gett ut (emit-
terat) en grön obligation för att finansiera 
projekt som främjar omställningen till en 
koldioxidsnål och hållbar utveckling. Vilka 
projekt som kan ingå styrs av ett ramverk 
som Lunds kommun har fastställt. Den 
gröna obligationen gavs ut i samarbete 
med SEB och löper på fem år. Bland de 
investerare som köpt obligationen finns: 
Folksamgruppen, Danske Bank A/S, SPP 
Storebrand och LF Jönköping.

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT 
FÖR OSS?
Vi vill vara en del av att utveckla Lund 
och bidra till att skapa en levande och 
hållbar stad med rum för alla.

HUR ARBETAR VI?
Genom samverkan med Lunds kommun 
och andra parter i utvecklingsplaner för 
nya områden. Genom högt satta miljö- och 
energimål och genom våra hyresgästers 
delaktighet.

HUR HAR DET GÅTT 2017? BLAND ANNAT:
1 518 bostäder i projektportföljen. 
Ombyggnadsprojekt på Linero, CityFied. 
Ombyggnad Fäladstorget. Delaktighet i 
Lunds kommuns första gröna emission.

HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING
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LKF har inlett ett samarbete med 
Polhems skolan, där elever i årskurs tre 
på skolans teknikprogram med inrikt-
ning på samhällsbyggande och miljö får 
i uppdrag att utforma en liten enrums-
lägenhet i ett flerfamiljshus. Eleverna 
ska försöka hitta nyskapande lösningar 
för ett kompakt boende. Samarbetet 

syftar till att ge ökad kunskap om hur 
dagens unga tänker sig sitt framtida 
boende.

Samarbetet mellan LKF och Polhems -
skolan är en del av LKF Labs; en arena 
där idéer och tankar kan mötas och 
formas. Fokus ligger på kreativitet och 
idérikedom och syftet är att få fram 

nyskapande förslag som kan bidra till 
att boende i hyresrätt utvecklas. I LKF 
Labs samarbetar vi med anställda, 
hyresgäster och andra intressenter 
inom kommunen för att öka förståelsen 
för framtidens behov och möjligheter.

UNGA SKAPAR ÖKAD INSIKT OM 
FRAMTIDENS BOENDE

MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  HÅLLBAR STADSUTVECKLING, UNGDOMAR

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT 
FÖR OSS?
Fokus på ungdomars behov och önskemål är 
viktigt för att identifiera och möta det fram-
tida behovet av bostäder och service. Genom 
att ge ungdomar möjlighet att påverka och 
delta samhällsutvecklingen skapas förutsätt-
ningar för ungdomar att känna sig värdefulla 
och behövda. 

HUR ARBETAR VI?
Genom samarbete med högstadie-, gymnasie- 
och högskolan genom olika projekt samt 
frekventa möten med ungdomspanel.

HUR HAR DET GÅTT 2017?
Arkitekturprojekt med Polhems gymnasieskola 
och Lunds Konst/Designskola samt ett konst-
projekt med barn på Linero har genomförts.

UNGDOMAR
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LKF är en av aktörerna i Livskonceptet; en satsning på socialt hållbara och tillfälliga bostäder, med fokus 
på barn och barnfamiljer. Under 2017 har verksamheten planerats och projektering av bostäderna har 
inletts. Våren 2018 flyttar ett antal nyanlända familjer in i 24 modulbostäder i utkanten av Linero.

Bostäderna är placerade vid Vikinga-
vägen/Kämpagränden och de som flyttar 
in är framför allt nyanlända familjer, 
som blivit kommunplacerade i Lund. 
En del kan vara kvotflyktingar. Alla har 
uppehållstillstånd.

– Vi tycker att det är bra att gå in i 
familjerna via barnen, för mycket av det 
som sker i en familj går just via dem. 
Därmed får vi på ett naturligt sätt med 
hela familjen. De som ska flytta in väntar 
alla i dagsläget på sin första bostad i 
Sverige. Och även om bostaden är till-
fällig så vill vi göra den så trivsam och 
hemlik som möjligt, säger Sara van 
Lunteren, ansvarig för bostäder för 
nyanlända på Lunds kommun.

Till pilotprojektet på Linero är två 
trygghetssamordnare knutna, Linn 
Johansson och Tyler Gniewotta. Deras 
mål är att arbeta med både inomhus- och 
utomhusmiljön ur ett barnperspektiv 
samt med ”det sociala kittet”. 

– Vi vill bidra till att skapa socialt håll-
bara bostäder med barnvänliga miljöer. 
Miljöer där barnen får ta plats och får 
lov att känna sig som barn. Vi vill att de 

som flyttar in ska kunna känna sig hemma 
och välkomna i området. Allt vi kommer 
att skapa ska vara styrt utifrån de ny-
anländas behov och göras tillsammans 
med barnen, eftersom det är deras 
hem och fritid det handlar om, säger 
Tyler Gniewotta.

– Tanken är att vi ska kunna arbeta 
nära både familjerna och övriga som 
bor i området; fungera som en länk 
mellan de nyanlända och resten av 
Linero. Kanske guida dem in i förenings-
livet eller visa vad som finns i närområdet. 
Om det är någon som redan nu känner 
att de vill vara med och delta i det vi 

gör är de mer än välkomna, säger Linn 
Johansson.

Satsningen som genomförs på Linero 
är ett pilotprojekt. Bostäderna och utom -
husmiljön kommer att skapas utifrån 
samtal och möten med de människor 
som flyttar in, med barnperspektivet i 
fokus.

– Vi tror att för att få en bra start i 
Sverige är det en fördel att kunna utgå 
från en egen plats i ett tryggt hem. 
Och alla aktörer i Livskonceptet vill 
vara med och göra en tillfällig lösning 
så hållbar som möjligt, säger Sara van 
Lunteren.

FAKTA
De aktörer som deltar i Livskonceptet är: Rädda Barnen, MKB Fastigheter AB, Malmö stad, 
LKF, Lunds kommun, IKEA och Archifunture. Malmö högskola följeforskar. Samarbetsparterna 
bidrar med kunskap, tid och donationer. Inom LKF kommer Livskonceptet att prövas på 
modulbostäder i Linero, som är ett pilotprojekt. Satsningen får finansiellt stöd från 
Länsstyrelsen Skåne. Under 2018 genomförs dessutom mer traditionell inflyttning och 
etablering av nyanlända familjer på Väster, i Veberöd och Dalby. 

MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  INTEGRATION

TILLFÄLLIGT BOENDE MED 
UTTALAT BARNFOKUS 
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Projektet Initiativet Lund tar emot nya 
svenskar för arbetslivsintroduktion inom 
design (textil, läder och annan design) 
och café/catering. Syftet är att skapa 
arbetstillfällen eller underlätta inträdet 
på den svenska arbetsmarknaden samt 
att skapa ekonomisk självständighet 
och arbetsgemenskap för utlandsfödda 
som står långt från arbetsmarknaden.
Projektet är EU-finansierat och ägs och 

drivs av Coompanion Skåne i samverkan 
med och medfinansiering från: ABF 
MittSkåne, LKF, Lunds kommun och 
Arbetsförmedlningen. LKF har bland 
annat ställt en lokal vid Linero Torg till 
projektets förfogande, vägg i vägg 
med återbruksbutiken FixaTill. Ungefär 
75 personer deltar i projektet som pågår 
fram till den 31 augusti 2019. 

INITIATIVET LUND 
– ETT ARBETSINTEGRERANDE 
SOCIALT PROJEKT

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT 
FÖR OSS?
Utanförskap kräver stora samhällsekonomiska 
resurser Integration och social sammanhållning 
är viktiga framgångsfaktorer för trygghet 
och trivsel.

HUR ARBETAR VI?
Genom att fördela bostäder för nyanlända i 
hela LKFs bostadsbestånd, genomföra bostads-

sociala aktiviteter för att skapa naturliga 
mötes platser, stödja föreningar/organisationer 
med fokus på barn, ungdomar samt integra-
tions- och sociala projekt.

HUR HAR DET GÅTT 2017?
Se sidan 20 Trygghet och trivsel. EU-projekt 
med inriktning på sysselsättningsfrågor har 
startats, samt en modell för integration, Livs-
konceptet har tagits fram.

INTEGRATION
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20172015

Mål 2017: Minska 
till 63 360 MWh 
(25 % jmf med år 
2013)

2016

PRIMÄRENERGIANVÄNDNING (MWh)

42 669 40 549

53 427

20172015 2016

EL (kWh/kvm)

14,6 13,9
15,0

Not. 100 % av elen kommer från förnybara energikällor 
(Bra Miljöval el enligt Svenska Naturskyddsföreningens märkning). 
Bakom resultatet ligger bland annat energieffektiviserings
åtgärder kopplat till belysning.

Not. Resultatet kommer av energieffektiviserings
arbete både avseende värme och el. Även ökad andel 
fossilbränslefria energikällor för uppvärmning bidrar, 
samt ökad egen produktion av förnybar energi.

Mål 2017: 
450 MWh/år

Mål 2020: 
Installerad effekt 
solceller 1700 
kW~1700 MWh

2015 2016 2017

EGEN FÖRNYBAR ENERGI-
PRODUKTION (MWh)

1 031*

636

235

* Varav 768,2 MWh el från solceller, 121,2 MWh el från 
vindkraft och 141,8 MWh värme från solfångare.

ANDEL MILJÖFORDON I 
VÅR VERKSAMHET (%) 

20172015 2016

Mål år 2020:
100 %

6463
73

20172015

Mål 2017: 
Minska till 
135,8 kWh/m2

Mål 2020: 
Minska till 
132,8 kWh/m2

2016

VÄRME (kWh/m2)

134,1
135,0

138,3

LADDSTOLPAR FÖR 
LADDNING AV ELFORDON

Antal offentliga laddplatser 
(4 laddstolpar med 
2 laddplatser vardera):   8 (8)

Antal privata laddplatser för 
hyresgäster vid våra fastigheter:  10 (7)

Not: Totalt antal fordon var 45 st. år 2017. 
Exklusive traktorer och andra arbetsmaskiner.

Not. 2017 har varit 11 % varmare än normalår 
och därför gör normalårskorrigering att värdet 
för 2017 överstiger tidigare års värde.

Not: läs mer på www.lkf.se/Atthyrahososs/
om vårt erbjudande för privat laddplats.

Mål 2020: Minska 
till 37 675 MWh 
(55 % jmf år 2013)

Minskat 52 % 
jmf med år 2013

 MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  MILJÖNYCKELTAL
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Mål 2017: 
450 MWh/år

88,1 % fjärrvärme

Totalt 96,5 % (96,5 %) förnybara/återvunna energikällor 
(Mål 2020: 100 % förnybara/återvunna energikällor)

10,4 % gas

1,5 % el

VARIFRÅN KOMMER VÄRMEN I ELEMENTEN 

VATTEN (liter/ m2)

20172015 2016

1 560 1 4951 530

AVFALLSHANTERING

Vad hamnar i soppåsen?

Not. Bakom resultatet ligger bland annat 
fortsatt installation av individuell mätning 
och debitering av varmvattenförbrukning.

Not. Resultatet baseras på plock
analyser genomförda under 2017 
på restavfall från 464 lägenheter.

På grund av ny beräkningsmodell 
som föranlett att mer omfattande 
analys behövs av data, redovisas 
för 2017 inte andel restavfall av 
totala mängden avfall.

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

 Trädgårdsavfall 6,2 % 
Lägg i kärl för trädgårds-
avfall istället så blir det 

bland annat ny odlingsjord.

Tidningar och 
förpackningar 32,6 % 

Lägg i kärl för tidningar/för-
packningar istället så blir 

det material till nytt papper 
och nya förpackningar.

El och elektronik 0,22 % 
Lägg i kärl för elektronikskrot  

istället så tas farliga ämnen om 
hand och metaller återvinns.

FELSORTERAT

Matavfall 24,2 % 
Lägg i matavfallskärlet

istället så blir det biogas.

FELSORTERAT
FELSORTERAT

FELSORTERAT

Farligt avfall 0,07 % 
Lämna till exempel gamla mediciner 
till apotek så minskar du mängden 

farliga ämnen som kommer ut i naturen.

FELSORTERAT

RÄTT SORTERAT! 

BRA!

RESTAVFALL 
36,7 %

TOTALT 
3,2 KG/HUSHÅLL 

OCH VECKA

 MÅL 3: SKAPA ETT BÄTTRE LUND  –  MILJÖNYCKELTAL
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LKF arbetar medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, med nöjda medarbetare. För att lyckas 
ligger fokus på dialog, kompetensutveckling och synlighet. Under 2017 har detta bland annat resulterat 
i att all personal varit engagerad i arbetet med företagets värderingar, ett ledarutvecklingsprogram 
för alla chefer samt närvaro på mässor och arbetsmarknadsdagar.

– Det är viktigt att ha ett bra inflöde 
och en bra process kring rekrytering 
och nyanställningar. Under 2017 har vi 
tagit emot 23 nya kollegor, vilket inne-
bär att antalet nyanställda fortsätter 
att ligga på en hög nivå, säger Lotta 
Samuelsson, HR-chef på LKF.

I arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare ingår bland annat en sats-
ning på att beskriva hur det är att vara 
anställd på LKF, för att locka fler till 
före taget. På hemsidan och på sociala 
medier, som till exempel LinkedIn och 
Facebook, publiceras personporträtt 
av företagets anställda, dels för att 
visa upp vilka yrken som finns inom 

företaget och dels för att på ett mänsk-
ligt och personligt vis berätta om LKFs 
värderingar.

– Vi ser också till att vara aktiva och 
synliga på olika mässor och events, i år 
till exempel på Industrinatten. Vi hade 
en monter på deras mässa och tog 
även emot två busslaster med nionde-
klassare till vårt kontor på Norra Fäla-
den. Här kunde de besöka tre stationer 
och möta anställda från olika yrkeskate-
gorier. Det vi bland annat lärde oss är 
att många unga är värderingsstyrda 
och frågar mer om mjuka värden som 
om löner och andra villkor, säger Lotta 
Samuelsson.

LKF har under 2017 även varit synliga 
på olika arbetsmarknadsdagar, bland 
annat Bokorridoren på Malmö högskola 
och Väg- och vattens branschdagar på 
LTH. Konkurrensen om de anställda är 
hård inom många viktiga kompetens-
områden.

– Det är tuff konkurrens och det gäller 
för oss att fortsätta marknadsföra oss 
och visa upp vårt arbetsgivarvarumärke. 
Vårt ledord här, som vi arbetat fram i år, 
är ”tillsammans”. Vi arbetar tillsammans 
inom LKF och vi arbetar tillsammans 
med Lunds kommun, med stadens 
invånare och med våra hyresgäster, 
säger Lotta Samuelsson.

NÖJDA MEDARBETARE – EN 
FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT NÅ MÅLEN

MEDARBETARE

TILLSAMMANS
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Hon förtydligar att som grund för be-
greppet ”tillsammans” finns LKFs fyra 
värdeord: mänsklig, pålitlig, långsiktig 
och utvecklande. Hon understryker 
också att när det gäller rekrytering så 
handlar det inte om att rekrytera 
”blint” utan att vara strategisk.

– För oss är det viktigt att hitta rätt 
människor, både nu och framåt. Lika 
viktigt är det att utveckla våra anställda. 
Om vi ska kunna leverera på våra mål 
är nöjda och engagerade medarbetare 
en förutsättning, säger hon.

HUR GÖR NI FÖR ATT 
UTVECKLA ER PERSONAL?
– All kompetensutveckling sker i dialog 
med närmaste chefen. Under 2017 har 
vi även satsat på ett ledarutvecklings-
program. Alla chefer i företaget har 
fått fyra utbildningsdagar. Syftet med 
utbildningen har varit att hitta ett 
gemensamt språk för hur det är att arbeta 
som chef inom LKF. Fokus har också 
legat på att samarbeta över gränser 
och att skapa relationer. Vi har även 
försett kursdeltagarna med olika verktyg, 
för att hjälpa dem mer konkret i varda-
gen. Två gånger per år har vi ett ledar-
skapsforum där vi diskuterar ledarskaps-
frågor. Här diskuterar vi vad som är 
viktigt när man arbetar som chef hos oss. 

VILKA FOKUSOMRÅDEN HAR NI 
INOM HR-AVDELNINGEN?
– Vi fokuserar på ledarskap, medarbe-
tarskap, strategisk kompetensförsörj-
ning och de ”vardagliga HR-processerna”: 
utvecklingssamtal, löner och löneut-
veckling. Det är viktigt för oss att vara 
starka även internt. Under 2017 har vi 
växt till att vara 218 anställda och vi är 
mycket måna om att behålla våra an-
ställda. Utöver att vi följer lagar och 

policydokument är dialog ett av våra 
absolut viktigaste verktyg och vi har en 
bra organisation och kultur för det i 
form av arbetsplatsträffar, utvecklings-
samtal, medarbetarundersökningen 
vart tredje år och samarbetet med våra 
fackliga förtroendemän. Men den vikti-
gaste dialogen är den som sker i varda-
gen mellan alla som arbetar på LKF.

BERÄTTA OM ARBETET MED 
LKFS VÄRDERINGAR!
– Vid ett tillfälle i år så samlade vi alla 
anställda, då de bland annat fick arbeta 
i blandade grupper och spela ett värde-
ringsspel. De fick ett antal dilemman 
att diskutera och lösa tillsammans, vilket 
ledde till att de fick diskutera företagets 
värderingar. Arbetet var interaktivt och 
styrt via en läsplatta. Vi fick många po-
sitiva kommentarer och jag upplevde att 
diskussionerna var bra. Utifrån detta 
kommer arbetet med företagets 
värde ringar att rulla vidare.

BERÄTTA OM MEDARBETAR-
UNDERSÖKNINGEN DIN RÖST!
– Undersökningen genomfördes i 
februari och resultatet kom i maj. Vårt 
medarbetarindex blev 84,9, vilket vi är 

TILLSAMMANS
Mänsklig

Pålitlig

Långsiktig

Utvecklande

 Lotta Samuelsson, HR-chef

AR_HR_2017.indd   49 2018-03-26   08:06



50        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

mycket nöjda med. Kort kan jag säga 
att många av våra anställda trivs och 
tycker att vi är en bra arbetsgivare. 90 
procent säger att de är stolta över LKF. 
Självklart finns det även områden där 
vi kan förbättra oss, som att vi kan bli 
tydligare i vår organisation och att 
samarbetet mellan avdelningar kan bli 
bättre. Sedan resultatet kom har varje 
arbetsgrupp arbetat vidare med det 
nedbrutna resultatet. 

HUR STOR ÄR PERSONAL-
OMSÄTTNINGEN PÅ LKF?
– 2017 var den 4,5 procent, att jämföra 
med 6,1 året innan. Värdet är i underkant, 
vilket naturligtvis är tudelat. Det är bra 
att många vill stanna länge, vilket ju bör 
kunna tolkas som om vi har nöjda med-
arbetare.

HUR ARBETAR NI MED 
SOMMARJOBB?
– Vi ser detta som en strategisk kom-
petensförsörjning. Många sommarjob-
bare kommer åter och en del får kanske 
en anställning på sikt. Vi gör en vanlig 
rekryteringsprocess med digital ansökan 
och intervjuer. Vi vill ge ungdomarna 
en chans att träna på att skriva CV och 
gå på en intervju, för att vi vil visa dem 
hur det kan gå till i arbetslivet och ta 
vårt samhällsansvar. Sommarjobbarna 
är en blandning av ungdomar men även 
boende eller barn till någon av våra 
hyresgäster, studenter eller barn till 
någon av våra anställda.

NÅGRA ARBETSSKADOR UNDER 
ÅRET?
– Vi har haft få fall av arbetsskador under 
2017. Lyckligtvis har vi inte haft några 

allvarliga olyckor eller dödsfall. Jag 
bedömer att vi har en god organisation 
och miljö att arbeta med de här frågorna. 
Vi har en arbetsmiljöpolicy och arbetar 
systematiskt med arbetsmiljö i form av 
skyddsronder, medarbetarundersök-
ningar arbetsplatsmöten och utveck-
lingssamtal. Allt för att kunna arbeta 
förebyggande med vår arbetsmiljö.

HUR ARBETAR NI MED 
FRISKVÅRD?
– Alla anställda kan få 3 000 kronor i 
friskvårdsbidrag per år. Vi erbjuder 
möjligheten att gå på gympa hos Friskis 
& Svettis, delvis under arbetstid och att 
gå på massage på arbetstid. Vi har även 
tillgång till bra företagshälsovård, som 
bland annat består av möjligheten att 
göra en hälsoundersökning vart tredje år. 
Vi har i år haft en obligatorisk föreläsning 
om vikten av ”balans i livet”, för att på 
det sättet tydliggöra vad var och en 
kan göra för sin egen hälsa och för att 
förebygga negativ stress. Men också 
belysa vilken hjälp alla anställda kan få 
av oss som arbetsgivare om det skulle 
behövas.

NÅGON KOMMENTAR KRING 
ANTALET SJUKA/SJUKSKRIVNA 
UNDER ÅRET?
– Vårt sjuktal har legat ganska stabilt över 
åren, men vi ser att det ökat något under 
2017. Något som oroar är att psykisk 
ohälsa ökar, bland annat i form av ut-
mattningssymptom. Det gäller framför 
allt bland kvinnliga tjänstemän och det 
är något vi ska utreda och arbeta före-
byggande med under 2018.

 
HAR DET FÖREKOMMIT NÅGON 
DISKRIMINERING UNDER 2017?
– Vi vet via vår medarbetarundersökning 
att några kollegor har gjort iakttagelser 
om diskriminering. Vi vet dock inte när 
detta har ägt rum. I olika forum har vi 
tydligt informerat om hur man ska 
göra när man känner sig diskriminerad 
eller noterar att andra blir det. Vi kopplar 
alltid den här typen av information till 
våra värdeord. 

HUR ARBETAR NI MED ETISKT 
UPPFÖRANDE OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER?
– Vi har en policy för likabehandling 
och allas lika rättigheter, som utgår 
från diskrimineringslagen. Våra chefer 
har ett tydligt ansvar att leva våra 

MEDARBETARE

AR_HR_2017.indd   50 2018-03-26   08:06



 LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017        51

värdeord och sprida dem bland sin per-
sonal. Att vara mänsklig, pålitlig, långsiktig 
och utvecklande inbegriper självklart 
att respektera mänskliga rättigheter. 
Vi vill vara en inkluderande arbetsplats 
där det finns rum för alla. Vi har dock 
en bit kvar när det gäller till exempel 
mångfald bland personalen, när det gäller 
såväl ålder, kön, religion som etnicitet 
och funktionsvariation. Här skulle vi 
bättre behöva spegla våra hyresgäster. 

BERÄTTA OM ER POLICY MOT 
KRÄNKANDE BEHANDLING!
– Policyns budskap handlar om att vi 
inte ska kränka eller särbehandla någon 
utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 
Här finns också tydligt angivet vad och 
hur man ska göra om man ser eller 
upptäcker något som strider mot 

detta. Vi har ingen regelrätt visselblåsar-
funktion, utan uppmanar de anställda 
att vända sig till sin chef, HR-chefen eller 
till facket för att rapportera den här 
typen av frågor. Vårt värdeord mänsklig 
är en tydlig utgångspunkt i de här diskus-
sionerna.

HAR NI HAFT NÅGRA 
INCIDENTER KRING JÄM-
STÄLLDHET UNDER 2017?
– Nej, inte vad jag känner till.

FAKTA
MEDARBETARINDEX: 84,9

PERSONALOMSÄTTNING: 3,9 %

ANTAL ANSTÄLLDA: 218

VARAV NYANSTÄLLDA: 23

Styrkor som framkom i Medarbetarunder-
sökningen Din röst: 

Trivsel

•  Företaget, kamrater, tid och arbetsupp-
gifter.

•  Lojalitet, stämning, kan be om hjälp och 
skratt.

Ledarskap

•  Leder utifrån mål, uppskattning och 
stämning.

Stolthet

• 92 % är stolta över gruppens insats.

• 90 % är stolta över LKF.

Fokusområden framåt (här vill LKF höja 
sina värden):

Organisationen

• Tydligare organisation och delaktighet.

• Samarbete mellan avdelningar.

• Arbetsbelastning och stress.

Information och uppföljning

• Information från andra avdelningar.

• Uppföljning av insats och ekonomi.

• Information om målen.

”Policyns budskap handlar om att vi 
inte ska kränka eller särbehandla någon 
utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. 
Här finns också tydligt angivet vad och 
hur man ska göra om man ser eller upp-
täcker något som strider mot detta.” 
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KVINNOR MÄN

100 %
   av personalen omfattas 
av kollektivavtal

Kvinnor Män Totalt

42,8 47,8 45,8

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA ANSTÄLLDA

år år år

ANSTÄLLNINGSTID I GENOMSNITT 

Kvinnor Män Totalt

5,6 10,8 7,9
TJÄNSTEMÄN

år år år

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Totalt

Totalt

12,8

7,8

11,4

11,2

11,6

9,9

KOLLEKTIVANSTÄLLDA

TOTALT

år

år

år

år

år

år

MEDARBETARE

MÅNGFALD 

ÅLDER

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

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 85
Män 133
TOTALT 218

25

40

59 60

34

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

* Tillsvidare, visstid, vikarie etc

MEDARBETARE I SIFFROR
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ANTALET ANSTÄLLDA 31/12 2017

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 76
Män 124
TOTALT 200

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 85
Män 133
TOTALT 218

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 9
Män 9
TOTALT 18

ANTALET NYANSTÄLLDA 1/1 - 31/12 2017

TOTALT

Kvinnor 10
Män 13
TOTALT 23

ÅLDER

20-29

7
4

6

4

2

40-4930-39 50-59 60-

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA NYANSTÄLLDA

Kvinnor

32,1 år

Män

45,8 år

Totalt

39,8

PERSONALOMSÄTTNING

Baserat på antal tillsvidareanställda4,5 %

år

ARBETSSKADOR OCH FRÅNVARO

ANTAL ARBETSSKADOR PROCENT SJUKFRÅNVARO

Kvinnor 3
Män 5
TOTALT 8

Kvinnor 5,4
Män 4,9
TOTALT 5,3

ANTALET ANSTÄLLDA SOM ARBETAR 
HEL- RESP DELTID 31/12 2017

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR DELTID

Kvinnor 65
Män 119
TOTALT 184

Kvinnor 11
Män 5
TOTALT 16

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar 

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

Kvinnor 74
Män 128
TOTALT 202

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA* SOM 
JOBBAR HELTID

Kvinnor 9
Män 9
TOTALT 18

ANTAL ANSTÄLLDA 
SOM JOBBAR DELTID
TOTALT

Kvinnor 11
Män 5
TOTALT 16
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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 

LEDNING OCH STYRELSE
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STYRELSE

ERIK NORDIN (M)
LKFs styrelse sedan 2015

MANAF SABABI (MP)
LKFs styrelse sedan 2015

GÖRILD MALMBERG (V)
LKFs styrelse sedan 2015 och till och med 
2017-12-13

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

KERSTIN ROSENDAHL (V)
LKFs styrelse sedan 2017-12-13

LARS V ANDERSSON (C)
LKFs styrelse sedan 2015

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
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 bostadskomplement 
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 bo-
stadsbehovet i kommunen och förbinder 
sig att träffa avtal om att tillhandahålla 
bostadslägenheter till kommunens för-
tursbehov.

LKF administrerar en kö för bostads-
sökande och erbjuder sökande bostads-
lägenheter med utgångspunkt från kötid. 
LKF erbjuder sina hyresgäster möjlighet 
till boinflytande.

LKF drivs enligt affärsmässiga principer 
under iakttagande av det kommunala 
ända målet med verksamheten och de 
kommunrättsliga principer som framgår 
av bolagsordningen. Bolagsordningen 

reglerar att kommunfullmäktige ska be-
redas möjlighet att ta ställning till beslut i 
verksamheten som är av principiell bety-
delse eller annars av större vikt. Samråd 
och information till ägaren sker i enlighet 
med ägardirektiven.

Bolagets ändamål och ambition uttrycks 
i korthet även genom vår affärsidé – LKF 
är till för att erbjuda trivsamma lägenheter, 
god miljö och ett bekymmersfritt boende 
med rimliga hyror, bra service och per-
sonligt inflytande.

Företaget har sitt säte i Lund.

STYRELSE OCH VD
Bolagets styrelse utses av bolagsstämman. 
Styrelsemedlemmarna nomineras av 
kommunfullmäktige som också utser 
ägarrepresentant för samtliga aktier vid 
bolagsstämman. Styrelsen består av:

Ordinarie: Mattias Olsson ordförande, 
Göran Brinck vice ordförande, Manaf 
Sababi, Lars V Andersson, Ingrid Malm-
qvist Norin, Kerstin Lindbom, och Görild 

MARKNAD OCH FÖRVALTNINGS-
FASTIGHETER
Lunds befolkning bedöms uppgå till 
121 000 invånare vid årsskiftet 2017/ 2018 
och förväntas öka till 160 000 invånare år 
2035 enligt kommunens befolknings-
prognos. Utvecklingen gör att efterfrågan 
på bostäder är fortsatt stor i regionen vilket 
återspeglas i antalet sökande hos LKF. 
Bostadskön uppgick vid utgången av 2017 
till cirka 67 000 personer varav närmare 
9 800 visat aktivt intresse för någon bostad 
under en tremånadersperiod. Vid utgången 
av 2017 hade LKF 9 551 (9 275) bostäder 
i Lund, Stångby, Dalby, Södra Sandby, 
Veberöd, Genarp och Revinge. Bostads-
beståndet motsvarade cirka 40 procent av 
hyresrätterna i kommunen vilket gör LKF 
till den enskilt största aktören på hyres-
rättsmarknaden.

INVESTERINGAR
För att bidra till bostadsförsörjningen i Lund 
och därmed möta efterfrågan på hyres-

bostäder är bolagets långsiktiga mål att 
LKF ska bygga fler bostäder till en volym 
om 250 – 300 bostäder per år inklusive äldre-
boenden. 2017 års plan var att påbörja 
totalt 446 bostäder i nedanstående projekt.

Det långsiktiga målet överträffades 
därmed då 423 bostäder påbörjades. 
Antalet var dock 23 bostäder färre än pla-
nerat 2017 vilket förklaras av att Xplorion 
inte kom att startas till följd av prisbilden. 
Däremot påbörjades fler temporära 

bostäder än planerat.
Totalt färdigställdes 359 bostäder, varav 

88 för särskilt boende, i följande projekt; 
Arkivarien i Lund med 104 bostäder, sista 
delarna av Linero torg med 62 bostäder, 
kvarteret Snickaren på Väster med 61 
bostäder samt slutfördes Fossilen på 
Södra Råbylund med 132 bostäder.

Att bygga upp en projektportfölj för en 
hög produktionstakt tar tid men ger effekt. 
Hösten 2017 hade bolaget som mest 

Malmberg (till och med 2017-12-13). Vid 
extrastämma 2017-12-13 valdes Kerstin 
Rosendahl in som ny ledamot.

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

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

Verkställande direktör: Håkan Ekelund. 
VD har under året meddelat att han inte 
avser att förlänga sitt förordnande som 
därmed löper ut under 2018. Rekrytering 
av ersättare har inletts.

Plan 2017 Utfall 2017

Xplorion, Södra Brunnshög 54 -

Hammocken, Södra Brunnshög 115 118

Bullerbyn, Norra Fäladen 105 106

Nymfen, Södra Råbylund 70 73

Temp. bostäder Lunds kommun 72 96

Solhem, Genarp 30 30

446 423

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
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1 000 bostäder i produktion i tretton olika 
projekt. För att upprätthålla den höga 
produktionstakten arbetar vi fortsatt med 
att utveckla vår projektportfölj som vid 
utgången av 2017 omfattade cirka 1 500 
bostäder.

FASTIGHETSVÄRDE
För en långsiktig hållbar ekonomisk ut-
veckling krävs att bolagets värde förvaltas 
och utvecklas positivt. Värdeutvecklingen 
(totalavkastning på marknadsvärdet) bör 
därför över tid vara i linje med långsiktiga 
bostadsföretag på jämförbara marknader.

LKF genomför årligen en intern mark-
nadsvärdering av fastighetsbeståndet. 
Värderingen resulterade i ett marknads-
värde per 2017-12-31 om cirka 11,5 mdkr 
(10,4). Som en konsekvens av delvis sänkta 
direktavkastningskrav och förbättrade 
driftnetton har värdet ökat jämfört med 
föregående år, även exklusive tillskott för 
nyproduktion och förvärv. Ingen hänsyn 
har då tagits till stämpelskatt och upp-
skjuten skatt.

Vid årsskiftet 2017 uppgick bolagets 
totalavkastning till 6,88 procent (6,15). 
Den genomsnittliga direktavkastningen 
uppgick till 4,36 procent (4,45) på mark-
nadsvärdet vilket ligger väl över det lång-
siktiga målet om minst 3 procent. En för-
ändring av direkt avkastningskravet om 
+/-0,5 procentenheter påverkar värdet 
med cirka +/-1,3 mdkr.

LKFs fastigheter har per 2017-12-31 
(2016-12-31) ett sammanlagt anskaff-
ningsvärde av 7 620 mkr (6 933). Under 
året har gjorts investeringar på 520 mkr 
(503), se not 15. Till färdigställda objekt 
har överförts 680 mkr (376), se not 13, 14. 
Övervärde i förhållande till bokfört värde 
för färdigställda fastigheter uppgår till 
6,3 mdkr (5,7). Det totala taxeringsvärdet 
för beståndet uppgår till 9,4 mdkr (9,2). 
Då inkluderas värdet för obebyggd mark, 
vilket inte räknas in i marknadsvärdet.

FÖRSÄLJNINGAR OCH FÖRVÄRV
Under året förvärvades fastigheterna; 
Nymfen 1 – 8,4 mkr, del av Bullerbyn 1 
– 1,6 mkr, Väster 2:18 – 2,9 mkr, del 
av Sandby 50:2 – 14,2 mkr samt del av 
Havamal 4 – 3,5 mkr.

FÖRVALTNING
LKF ska erbjuda attraktiva hem där ambi-
tionen är att ha Sveriges nöjdaste bostads-

kunder. Kundnöjdheten mäts genom 
 Nöjd Kund Index (NKI) och jämförs med 
bostadsbolag med mer än 9 000 bostäder. 
Den senaste undersökningen genomfördes 
hösten 2017 och det sammanvägda re-
sultatet återges i ett Serviceindex som 
uppgick till 82,4 procent (83,8). Trots ett 
relativt högt utfall når LKF inte riktigt upp 
till målsättningen på 84 procent. Detta 
främst då våra kunder upplever att till-
gängligheten och möjligheten att nå rätt 
person kunde vara bättre.

Trygghet är en viktig faktor för hyres-
gästernas trivsel och hur vi uppfattas som 
hyresvärd varför vi fortsatt satsat på 
trygghetsskapande åtgärder. Grunden 
för en trivsam och trygg boendemiljö 
läggs delvis i ett väl underhållet fastig-
hetsbestånd varför ombyggnad i våra 
1960- och 1970-talsområden fortgår en-
ligt plan. 2017 pågick exempelvis upp-
rustningen av byggnader och utemiljö för 
fastigheter Eddan 1 och 2 på Linero, där 
bland annat entrépartier, lägenhetsdörrar 
och passagesystem har bytts ut. Utöver 
fysiska åtgärder genomförs även trygg-
hetsvandringar tillsammans med hyres-
gäster i flera bostadsområden. För att 
följa effekterna av dessa åtgärder mäts 
trygghetsindex som hösten 2017 uppgick 
till 80,0 procent (80,9 procent) vilket är 
ett bra resultat även om det är något lägre 
än tidigare mätning. Något som även 

 bekräftas i Polisens trygghetsmätning.
Satsningarna på en god boendekvalitet 

avspeglar sig i en stor volym fastighets-
underhåll 2017. Totalt har nästan 300 
under hållsprojekt genomförts omfattande 
allt ifrån energisparåtgärder, fasadreno-
veringar till takomläggningar och fönsterbyte. 
Sammanlagt utfördes underhållsprojekt 
för 183 (189) mkr samt hyres gäststyrt 
lägen hetsunderhåll, HLU, för 51 (52) mkr. 
Av underhållet lades 66 mkr på LKFs projekt 
för förnyelse av 60- och 70-talsområdena. 
När det gäller 60- och 70-talsområdena 
tillkommer 43 mkr avseende åtgärder 
som aktiveras och därmed påverkar 
fastig heternas bokförda värden.

LKF SKA SKAPA ETT BÄTTRE LUND
Samtidigt som vi arbetar för att förbättra 
service och boendekvalitet ska LKF genom 
hållbarhetsarbetet skapa ett bättre Lund. 
De övergripande målen nedan avser perio-
den 2013 – 2017.

Vad beträffar miljömässig hållbarhet 
har LKF 2017 minskat primärenergian-
vändningen med 5 procent relativt 2016 
och 52 procent (49) sedan 2013. Därmed 
har det långsiktiga målet att minska med 
totalt 25 procent jämfört med 2013 upp-
nåtts. Ökad information samt förbättrade 
miljöhus till sopsortering bidrar till att 
upp fylla det övergripande målet om 
minskad resursförbrukning. Under 2017 har 

FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE FÖRDELAT PÅ BOKFÖRT RESP 
ÖVERVÄRDE, MDKR, SAMT BELÅNINGSGRAD I % AV MARKNADSVÄRDE
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plockanalyser på restavfallet genomförts, 
dessa visar på att 63 procent av innehållet 
i hushållens soppåse sorterats fel, dvs skulle 
sorterats som förpackningar, matavfall etc.

För minskad miljöbelastning strävar bo-
laget mot att bli fossilfria 2020. Som ett led 
i att minska antalet fossilbränsle fordon 
har fem nya fordon införskaffats 2017. 
Fyra drivs med el och en med HVO-bränsle. 
Andelen fossilbränslefria fordon är 73 
procent (64). Andelen fossilbränslefri 
uppvärmning är 97 procent (97), utbygg-
naden av fjärrvärme till Dalby under 2017 
kommer framöver att möjliggöra konver-
tering av gaspannor till fjärrvärme.

För integration och ökad social hållbarhet 
färdigställdes under året en experiment-
lekplats med tillhörande mötesplats på 
Rådhusrätten. I samband med upprust-
ningen av Linero har LKF ställt krav på att 
entreprenörerna ska ta emot praktikanter 
ifrån bostadsområdet. Detta är några 
exempel på de åtgärder som vidtagits för 
ökad social hållbarhet.

För en ekonomiskt långsiktig hållbarhet, 
i den tillväxtfas som bolaget befinner sig 
i, har följande ekonomiska mål fastställts 
utöver de som tidigare redovisats. Bolaget 
ska ha en lönsamhet, mätt som avkast-
ning på totalt kapital, på minst 3 procent. 
Utfallet uppgick till 3,3 procent. Vidare ska 
bolaget ha en finansiell styrka där den 

synliga soliditeten överstiger 18 procent 
och räntetäckningsgraden uppgår till minst 
två gånger räntekostnaden. Soliditeten 
uppgick till 24,4 procent och räntetäck-
ningsgraden till 5,0 gånger. Därmed över-
träffades samtliga ekonomiska mål 2017.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION
Under 2017 har arbetet med att sätta 
den nya organisationen fortsatt. Med ny 
organisation följer också nya chefer. För 
att stärka dessa på alla nivåer i företaget 
och skapa en gemensam grund för ett enat 
och engagerat ledarskap har ett ledarskaps -
program genomförts. Utöver det har ut-
bildningsinsatser genomförts där alla 
medarbetare diskuterat våra värdeord och 
förhållningsätt för att ena oss hur vi ska 
förhålla oss i olika situationer. Målsätt-
ningen är att låta våra värderingar stärka 
vår kultur så att vi utvecklar både vår att-
raktion som arbetsgivare och vår kund-
upplevelse.

LKF har under året nyrekryterat 23 per-
soner (34), av vilka 12 tjänster (13) avser 
vikariat/ visstidsanställningar. Pensionsav-
gångarna var 6 (4) under året. Sjukfrånvaron 
i företaget har gått upp något och ligger 
på nu på 5,3 procent (4,6 procent).
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EKONOMI OCH FINANS

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster upp-
gick år 2017 till 127 mkr (122). Redovisat 
resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt blev 108 mkr (105).

Nettoomsättningen ökade till 928 mkr 
(896) vilket dels förklaras av volymökningen 
och dels av effekterna ifrån hyresutveck-
lingen för bostäder. Hyresnivån för LKFs 
bostadslägenheter höjdes per den  1 januari 
2017 med i genomsnitt 0,62 procent och 
kommer att höjas per 1 januari 2018 med 
0,73 procent. Hyreshöjningen för den 
 enskilda lägenheten kommer att variera 
med anledning av anpassning till den så 
kallade Lundamodellen.

Rörelsens kostnader uppgick till 763 mkr 
(708) och ökade med 55 mkr. Detta utifrån 
följande faktorer.

Volymen köpta tjänster uppgick till 249 
mkr och är oförändrad gentemot föregå-
ende år trots den större bostadsvolymen. 
Av de köpta tjänsterna har dock kostna-
derna för reparation och administration 
ökat med cirka 6 mkr. Detta samtidigt 
som kostnaderna för fastighetsskötsel/ 
städning minskat med knappt 4 mkr och 
den totala underhållsvolymen, exklusive 
eget arbete, minskat med 2 mkr.

Total uppgick underhållsvolymen, inklu-
sive eget arbete, till 183 mkr (189) vilket var 
något lägre än föregående år. Inkluderas 
även de aktiverade delarna av underhållet 
så är volymen större än föregående år. 
Detta då 2017 års projekt varit av annan 
karaktär och därmed kunnat aktiveras en-
ligt K3 i större utsträckning än tidigare.

Taxebundna kostnader ökade med 
drygt 4 mkr vilket även det främst förklaras 
av den ökade bostadsvolymen. Av kostnads-
ökningen står uppvärmning för knappt 3 
mkr. Därutöver tillkommer ökade kostna-
der för vatten med drygt 1 mkr medan 
kostnaderna för sophantering och fastig-
hetsel i stort var oförändrade.

I takt med att bolaget växer ökar per-
sonalkostnaderna och det med 11 mkr. 
Det är kostnader för reparation, städning 
och administration som ökar med 25 mkr 
medan kostnaderna för fastighetsskötsel 
och parkeringstillsyn minskar med 14 mkr. 
Förändringen mellan fastighetsskötsel 
och reparationer förklaras av justeringar 
som gjorts av organisationen för att 

 an passa den och därmed minska de externa 
kostnaderna. Vidare ökar de administrativa 
kostnaderna till följd av den genomförda 
omorganisationen.

I samband med genomförd marknads-
värdering har eventuella nedskrivningar 
eller återläggningar prövats. Då den tidi-
gare nedskrivna fastigheten Russet åter-
vunnit sitt värde har en återläggning av 
drygt 8 mkr  brutto genomförts. Vidare 
har utrangeringar genomförts på fastig-
heterna Arkivet och Bullerbyn med 12 mkr 
till följd av rivning. Det medförde att årets 
av- och nedskrivningar sammantaget upp-
gick till 165 mkr netto (131).

De finansiella kostnaderna uppgick till 
74 mkr (85). Fortsatt låga räntor medför 
att LKF trots ökad upplåning minskar de 
finansiella kostnaderna. Av räntekostna-
derna utgör 11 mkr ränteskillnadsersättning 
för stängning av derivat, 6 mkr värde-
förändring på räntetak och 13 mkr kost-
nader för marginal och borgen till Lunds 
kommun.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 241 mkr (208). Kassa-
flödet från investeringsverksamheten 
var -567 mkr (-518) vilket var högre än 
föregående verksamhetsår.

FINANSIERING OCH RÄNTERISK-
HANTERING
LKF finansierar sig till största delen på 
kapitalmarknaden där man tillsammans 
med Lunds kommun har dels ett obliga-
tionsprogram med ram 5 000 mkr, dels 
ett certifikatsprogram med ram 2 000 
mkr för kortfristig upplåning. Certpro-
grammet är säkerställt av kreditlöften.

LKFs låneportfölj uppgår vid årsskiftet 
till 4 250 mkr varav långfristiga lån utgör 
3 550 mkr och kortfristiga certifikatslån 
utgör 700 mkr. Av de långfristiga lånen är 
2 300 mkr obligationer som vidareutlånats 
av Lunds kommun, 1 250 mkr utgör lån 
från banker som tagits upp i LKFs namn. 
Samtliga lån är säkerställda med kommunal 
borgen där totalramen är 7 000 mkr.

Av obligationslånen om 2 300 mkr ut-
gör 700 mkr så kallade private placement, 
resterande ingår i obligationsprogrammet. 
I maj 2017 emitterade LKF och kommunen 

en grön obligation inom obligationspro-
grammet. LKFs andel om 500 mkr planerar 
att finansiera nyproduktion av Oden etapp 
2 på Linero, Brandstationen 6, Dokumentet 
inom kvarteret Arkivet och Nymfen 1 på 
Råbylund.

Efter reduktion med koncernkonto-
likviditet uppgår låneportföljen till 4 028 mkr.

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 2 800 
mkr. Låneportföljen skyddas dels av kredit-
löften inklusive checkkredit om 1 345 mkr, 
dels av fem räntetak om totalt 2 500 mkr 
på nivåerna 1 procent respektive 1,9 pro-
cent. Två av räntetaken upphandlades i 
 december 2017 med start 2021-06 och 
löptid på två år.

Räntetaken marknadsvärderas vid 
boksluten och redovisas enligt lägsta 
värdets princip. Detta ger en kostnad för 
orealiserade värdeförändringar om 6,1 
mkr för 2017.

Lunds kommun har erhållit borgens-
avgift samt marginal på obligations- och 
certifikatslån om 12 mkr. Låneräntan för 
räntebärande skulder inklusive kommunal 
borgensavgift men exklusive ränte-
skillnadsersättning och orealiserade 
värdeförändringar uppgår till 53 mkr (65) 
eller 1,4 procent (1,8).

FINANSIELL STRATEGI
Finansverksamheten i LKF bedrivs inom 
ramen för den av styrelsen beslutade 
finanspolicyn. Omprövning sker löpande 
och med månadsvis avstämning att poli-
cyns 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,
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• uppnå bästa möjliga finansnetto inom 
givna riskramar,

• säkerställa att LKF är ett finansiellt 
starkt företag och en attraktiv affärs-
partner.

LKF är i sin verksamhet exponerad för ett 
antal finansiella risker såsom finansie-
ringsrisk, 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 låneför-
fall sprids över olika år och med kreditlöf-
ten med olika löptider. Kapitalbindningen 
regleras i en normportfölj med en beräk-
ning av låneavtalens och kreditlöftenas 
förfallostruktur, se not 29. I normportföljen 
för kapitalbindning sätts normnivåer och 
riskmandat i form av maximal tillåten av-
vikelse mot vilken den verkliga skuldport-
följens förfallostruktur följs upp månadsvis.

Vid högre marknadsräntor kan högre ränte-
kostnader och försämrade kassaflöden 
ge en betydande resultatförsämring för 
LKF. För att hantera denna så kallade 
ränte risk arbetar LKF med en kombina-
tion av kort och lång räntebindning samt 
med derivatinstrument som ränteswap-
par och räntetak för att uppnå stabilitet i 
räntekostnaderna.

Strategin för hantering av ränterisk de-
finieras som en förfallostruktur för ränte-
bindningen för lån kombinerat med derivat. 
Denna förfallostruktur bildar en hypotetisk 
portfölj, en normportfölj för räntebind-
ning som används som jämförelseindex. 
Den verkliga portföljens räntebindning 
jämförs månadsvis med normportföljen 
och en resultatutvärdering görs. Hand-
lingsfriheten för LKF anges genom en 
maximal avvikelse (ett riskmandat) från 
normportföljens förfallostruktur. Ränte-
riskmandat fastställs fortlöpande av LKFs 
styrelse.

Under 2017 genomförde LKF tester av 
räntebindningsstrategin vilket resultera-
de i ett styrelsebeslut om en oförändrad 
normportfölj med ett längsta ränteförfall 
på 7 – 10 år. Vidare beslutades att utöka 
portföljen med räntetak för 1 500 mkr 
och en strikenivå på 1,9 procent.

Målet för likviditetshanteringen är att de 
likvida finansiella tillgångarna ska motsvara 
kraven på likviditetsreserven. Överskotts-
likviditet ska i första hand användas för att 
finansiera nyinvesteringar och lösa ränte-
bärande lån.

Med motpartsrisk menas risken för att 
LKFs motpart, med vilken gjorts derivat-
transaktioner, inte kan fullfölja sina åtag-
anden enligt träffade avtal och därigenom 
orsakar LKF en förlust. LKF ska sträva efter 
att sprida motpartsrisker. Inför varje trans-
aktion ska bedömning av motpartsrisk av-
seende nettoexponering göras och LKFs 
totala engagemang hos motparten ska 
beaktas.

LÅNEPORTFÖLJENS BASFAKTA (MKR) 2017 2016 2015 2014 2013

1) Lånevolym inkl. koncernkontolikviditet 4 028 3 706 3 384 3 132 3 093

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

Antal lån inkl. koncernkontolikviditet 17 16 17 15 13

Ränteswapvolym 2 800 2 550 2 650 2 350 1 850

2) Bruttosnittränta (momentan) exkl. koncernkontolikviditet (%) 0,94 1,43 1,81 2,62 3,02

2) Genomsnittlig återstående räntebindningstid (år) 2,53 2,34 2,94 3,22 2,43

2) Genomsnittlig återstående konverteringstid (år) 2,68 2,58 2,19 2,32 2,66

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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MKR
Långsiktiga 

mål 2017 2017 2016 2015 2014

Nöjd Kund Index (%) 84 82,4 83,8 83,6 84

Upprustning 1960- och 1970 tals områden, (mkr) 75 per år 66 - - -

Direktavkastning på marknadsvärdet (%) >3,0 4,36 4,45 4,54 4,62

Byggstart (bostäder) 250-300 423 293 345 298

Projektportfölj (bostäder) 1 500 1 500 1 100 1 190 1 335

Totalavkastning på marknadsvärdet (%) Enl. bransch 6,88 6,15 - -

Minska primärenergianvändningen relativt 
2013 (%) > 25 52 49 36 17

Minska resursförbrukningen – andel osorterat 
avfall (%) 40 i.u 46 45 46

Fossilbränslefria 2020, fossilfri el (%) 100 100 100 100 45

Fossilbränslefria 2020, fossilfri uppvärmning (%) 100 97 97 94 80

Fossilbränslefria 2020, fossilbränslefria 
transporter (%) 100 73 64 63 59

Avkastning på totalt kap. (%) >3,0 3,3 3,7 3,9 0

Redovisad synlig soliditet (%) >18,0 24,4 24,8 25,4 25,3

Räntetäckningsgrad (ggr) >2,0 5 3,6 3,6 3,4

STYRELSENS REDOGÖRELSE FÖR 
UPPFYLLANDE AV BOLAGSORDNING 
OCH ÄGARDIREKTIV

Nedan följer styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolags-
ordning och ägar direktiv. Redogörelsen för 2017 års verksamhet 
utgör det första året i bolagets Strategiplan 2020. Vägen mot 
vår vision går via bolagets affärsidé mot tre långsiktiga mål vilka 
kopplar an till bolagets övergripande strategier:

•  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 ett 
antal delmål satts upp av ledning och styrelse. I följande tabell 
sammanfattas dessa mål och 2017 års utfall. Därutöver tillkommer 
i några fall underliggande mål vilka inte redovisas i denna samman-
fattning men beskrivs i andra delar av föreliggande års- och 
hållbarhetsredovisning.

Utifrån redogörelsen i års- och hållbarhetsredovisningen för 
2017 finner styrelsen att bolaget lever upp till bolagsordningen 
och ägardirektivet.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 2018

Lunds befolkning förväntas växa till 
160 000 invånare 2035. Den förväntade 
utvecklingen gör att LKF har en viktig 
funktion att fylla för såväl hyresgäster som 
för Lund som kommun. LKFs ambition 
är fortsatt att arbeta i enlighet med 
Strategi plan 2020.

LKF SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA HEM
De görs genom att utveckla socialt håll-
bara bostadsområden där trygghet och 
trivsel råder för hyresgäster och invånare. 
Utvecklingen mäter vi genom NKI där 
målsättningen är att nå 84 procent 2018. 
Ambitionsnivån är hög och utmaningarna 
flera när vi ska kombinera en hög kund-
nöjdhet samtidigt som en stor volym åt-
gärder genom underhåll, ombyggnader 
och nyproduktion påverkar vardagen för 
våra hyresgäster. Detta främst i fastig-
heter byggda på 60- och 70-talet.

LKF SKA BYGGA FLER BOSTÄDER
LKFs mål att bygga fler bostäder kvarstår 
och ambitionen är en fortsatt hög nypro-
duktionstakt där det 2018 bedöms starta 
383 bostäder i följande projekt:

LKF SKA SKAPA ETT BÄTTRE LUND
Då 2017 utgjorde sista året för delar av 
bolagets sociala- och miljömässiga mål 
har dessa ersatts eller förnyats med nya 
hållbarhetsmål för perioden 2018 till 
2020. Hållbarhetsmålen utgår ifrån de 
väsentliga hållbarhetsfrågor som är 
identifierade i väsentlighetsanalysen. 
Miljömålen i LundaEkoII, Lunds kommuns 
program för ekologiskt hållbar utveckling, 
är ett styrande dokument bakom våra 
miljömål.

Miljömässig hållbarhet
Som hyresvärd vill vi kunna erbjuda ett 
sunt och miljöanpassat boende. Det upp-
nås bland annat genom att kontinuerligt 
arbeta med att ersätta material och kemiska 

produkter med bättre alternativ ur miljö-
synpunkt. Vidare arbetar vi dels med att 
hitta nya energilösningar, dels genom att 
reducera användningen av primärenergi i 
befintligt bestånd. Målsättningen är att 
ifrån 2013 till 2020 minska primärenergi-
användningen med 55 procent.

LKF vill erbjuda hem som möjliggör en 
hållbar livsstil och lokaler med förutsätt-
ningar för en hållbar verksamhet. Under 
2018 genomförs insatser för att främja 
miljöanpassade transporter och odling i 
delar av bostadsbeståndet. Målsättningen 
2020 är att över 90 procent av våra 
hyresgäster fortsatt ska ange att de har 
bra/ mycket bra förutsättningar för att 
agera miljömedvetet i sina hem. Det tidi-
gare inledda arbetet med att utveckla av-
fallshanteringen mot allt lägre andel 
restavfall av såväl kostnads- som miljöskäl 
fortgår 2018. Målsättningen är att senast 
2020 ska andelen utsorterat avfall uppgå 
till minst 60 procent.

Grunden för ett hållbart Lund skapas i 
en hållbar stadsmiljö. Under 2018 kommer 
vi att genomföra åtgärder som syftar till 
att bevara naturliga ekosystemtjänster 
och/ eller skapa förutsättningar för nya, i 
synnerhet åtgärder kopplade till dagvat-
tenhantering och annan klimatanpassning. 
Genom detta agerande vill vi verka för en 
hållbar stadsmiljö med natur och bebyg-
gelse i balans.

Social hållbarhet
Ökad efterfrågan på bostäder kräver 
socialt hållbara bostadsområden. Genom 
att skapa lek- och mötesplatser i våra bo-
stadsområden, arbeta med trivselaktivi-
teter och ha praktikanter samt sommar-
vikarier från våra bostadsområden vill vi 
bidra till detta.

Vi vill fortsatt arbeta för att få insikt i 
ungas tankar om framtidens boende 
bland annat genom LKF Labs. Vidare vill 
vi stimulera ungas innovationskraft genom 
att ta hjälp av universitet och högskolor i 
utvecklingsfrågor.

Tillgången till kompetens och kunskap 
är en avgörande faktor för att LKF ska 
kunna lyckas uppnå de mål som har satts 
upp. Strategisk kompetensförsörjning är 
ett av de viktigaste områden för att både 
attrahera nya medarbetare men också 
för att fortsätta vara en attraktiv och in-
kluderande arbetsplats för de medarbe-
tare som arbetar på LKF idag. Vi behöver 

fortsatt utveckla och stärka ledarskapet 
hos chefer på alla nivåer samt skapa en 
gemensam grund för ett enat och enga-
gerat ledarskap för att nå framgång.

Medarbetarskap är ett av målen i vårt 
hållbarhetsarbete för att vi ska vara en 
attraktiv och inkluderande arbetsplats 
med nöjda medarbetare. Det innebär att 
alla medarbetare ska känna sig sedda, 
välkomna och viktiga, för att bibehålla 
engagemanget som finns hos våra med-
arbetare och som är avgörande för att 
kunna ge fortsatt kundnöjdhet. Målsätt-
ningen mot 2020 är ökad mångfald och 
nöjda medarbetare.

Ekonomisk hållbarhet
Vår målsättning är fortsatt att ha en 
direktavkastning på över 3 procent på 
marknadsvärdet. En mycket hög investe-
ringstakt ger snabbt ökande balansräkning 
och marknadsvärde som följd. I kombina-
tion med höga underhållsvolymer belastas 
därmed vårt driftnetto negativt och 
 effekten blir att vi närmar oss 3 procent  i 
direktavkastning 2017. Vi strävar dock 
fortsatt för att öka direktavkastningen så 
att vi håller oss över målet 2020.

Genom att producera bostäder med 
hög kvalité, energisnåla och ”underhålls-
fria” lösningar lägger vi grunden för en 
långsiktigt hållbar ekonomi och en låg 
miljöbelastning. 2018 års investeringsvolym 
uppgår till drygt 984 mkr. Merparten dvs 
879 mkr avser investeringar i nya bostäder 
medan resterande utgör investeringar i 
befintligt bestånd för att säkra fastig-
heterna boendekvalitet och värde.

Vår affär och lönsamhet baseras på ut-
hyrningen av bostäder, lokaler, garage och 
parkeringsplatser vilket skapar våra intäkter.

Vår totala nettoomsättning förväntas 
2018 uppgå till drygt 977 mkr. Av dessa 
utgör bostadsintäkterna före vakanser 
751 mkr. Sammantaget ökar intäkterna 
för bostäder med 21 mkr. Dels genom 
förhandlad hyresutveckling på 0,73 pro-
cent på befintliga bostäder. Därutöver 
tillkommer cirka 13 mkr ifrån helårs-
effekter avseende 2017 års nyproduktion 
och 5 mkr ifrån 2018 års nyproduktion. In-
täkter för kommersiella lokaler har i före-
liggande budget satts till 218 mkr vilket 
är cirka 25 mkr mer än 2017 års budget. 
Budget för garage uppgår till 16 mkr och 
p-platser 6 mkr. Under 2018 förväntas 
 hyran för parkering höjas med 2 procent.

ANTAL BOSTÄDER

Xplorion, Södra Brunnshög 55

Offerkällan, Norra Fäladen 170

Ådan, Lunds tätort 25

Kryptan, Södra Sandby 62

Klockaren, Dalby 44

Kuylenstjerna, Genarp 27

383
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FÖRÄNDRING AV Enligt budget (MKR) Förändring (% ) Resultatpåverkan (MKR)

Bostadshyra 751 +/-  0,5 +/-4

Lokalhyra 218 +/-  0,5 +/-1

Tjänster o material 225 -/+  1,0 +/-2

Underhåll 167 -/+  1,0 +/-2

Personalkostnader 160 -/+  1,0 +/-1

Ränta 68 +/- 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.

Våra kostnader för tjänster och material 
budgeteras till 225 mkr. Budget ligger då 
24 mkr lägre än föregående års budget 
vilket förklaras av lägre underhålls-
kostnader till följd av en högre investe-
ringsgrad. 2018 års budgeterade under-
hållskostnader ligger på 167 mkr vilket 
kan jämföras med 190 mkr budget 2017.

Av driftbudgeten utgör de taxebundna 
kostnaderna drygt 160 mkr vilket är 7 mkr 
högre än föregående års budget. Posten 
omfattar kostnader för sophantering, el, 
värme och vatten. Av dessa står värme-
kostnaderna för 96 mkr. Budgeten för 
taxebundna kostnader baseras på att priset 
för fjärrvärme är oförändrat. Priset för el-
handel förväntas minska med 8,8 procent 
medan nätavgiften bedöms öka med 4 
procent. Vidare förväntas priset för vatten 
och avlopp öka med 5,5 procent och kost-
naden för sophämtning förväntas öka 
med 2 procent.

Den ökade volymen investeringar i nypro-
duktion, ombyggnation samt ”aktiverat 
underhåll” ökar avskrivningarna. Årets av-
skrivningar budgeteras till 180 mkr vilket 
är en ökning med 16 mkr jämfört med 
budget 2017.

Vår expansion medför en investerings-
volym på cirka 984 mkr inkl. markförvärv. 
Av investeringsvolymen kommer cirka 
660 mkr att upplånas och resterande del 
finansieras via eget kassaflöde från den 
löpande verksamheten.

Våra finansiella kostnader förväntas 
uppgå till 68 mkr. Detta trots en ökad 
skuldvolym till 5 000 mkr. Den låga nivån 
är ett resultat av dels den allmänt låga 
räntenivån, dels förändring av port-
följstrategin.

Resultat efter bokslutsdispositioner 
och skatt bedöms uppgå till 147 mkr. 
Av dessa beräknas utdelning ske enligt 
lag om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktie bolag (2010:879) på av 
ägaren tillskjutet kapital.

KÄNSLIGHETSANALYS
För att illustrera eventuella resultateffekter 
till följd av förändringar i exempelvis 
hyres intäkter, 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 lönsamhet 
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 in-
täkter och kostnader kan medföra för 
LKFs resultat.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsak-
tiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 1,51 
procent (snittvärde av 2017 års statslåneränta 0,51 
procent + 1 procent) på av ägaren tillskjutet kapital 
om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 1 366 626 kr. 
Sammanlagt motsvarar det cirka 11 kr per aktie.

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

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår 
av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 974 121 244

årets vinst 108 219 657

1 082 340 901

disponeras så att

utdelning till aktieägare 1 366 626

i ny räkning överföres 1 080 974 275

1 082 340 901
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2017-01-01-2017-12-31 (MKR) 
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer) 
 

Not 2017 2016

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 928 896

Övriga intäkter 28 14

Aktiverat arbete för egen räkning 7 4

Summa rörelsens intäkter 964 914

RÖRELSENS KOSTNADER

Tjänster, material 2 -249 -249

Taxebundna kostnader 3 -152 -148

Fastighetsskatt -24 -23

Övriga externa kostnader 4 -30 -25

Personalkostnader 5, 6 -143 -132

Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar 7, 8 -165 -131

Summa rörelsens kostnader -763 -708

Rörelseresultat 201 207

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -74 -85

Summa från finansiella investeringar -74 -85

Resultat efter finansiella poster 127 122

Bokslutsdispositioner 11 12 14

Resultat före skatt 139 135

Skatt på årets resultat 12 -31 -30

Årets resultat 108 105

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING 
PER 2017-12-31 (MKR) 

Not 2017 2016

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 5 277 4 727
Pågående nyanläggningar 15, 16 476 636
Maskiner och inventarier 17 6 6
Summa materiella anläggningstillgångar 5 759 5 369

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 1 0
Långfristiga fordringar 19 1 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 2
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 761 5 371

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m

Varulager 5 4

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 3
Övriga fordringar 85 27
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 25 19

Summa kortfristiga fordringar 114 49

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 21 13 9

Kassa och bank 223 195
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 355 257
SUMMA TILLGÅNGAR 6 116 5 628

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2017 2016
EGET KAPITAL 22, 23, 24
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 25 25 26
Reservfond 155 155
Summa bundet eget kapital  300 301

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 974 868
Årets resultat 108 105
Summa fritt eget kapital  1 082 973

SUMMA EGET KAPITAL 1 382 1 274

Obeskattade reserver 26 141 153
Avsättningar 27

Uppskjuten skatteskuld 33 33

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 28, 29 4 250 3 900
Övriga skulder 5 0
Summa långfristiga skulder 4 255 3 900

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 119 144
Aktuella skatteskulder 6 0
Övriga kortfristiga skulder 30 7 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 173 118
Summa kortfristiga skulder 305 268

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 116 5 628

TILLGÅNGAR
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KASSAFLÖDESANALYS

Not 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 32 129 124
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 168 135
Betald skatt -21 -35
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 276 224

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Förändring av kundfordringar -1 -1
Förändring av kortfristiga fordringar -72 -26
Förändring av leverantörsskulder -22 -2
Förändring av kortfristiga skulder 60 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten 241 206

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Fusion av dotterbolag 0 -2
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 17
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -557 -520
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -10 -13
Kassaflöde från investeringsverksamheten -567 -518

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 350 400
Amortering av lån 0 -50

Utbetald utdelning -1 -11
Ökning/minskning långfristiga skulder 5 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 354 339

Årets kassaflöde 28 27

Likvida medel vid årets början 195 168
Likvida medel vid årets slut 223 195

Aktie- 
kapital

Bundna  
reserver

Fritt eget 
kapital

Summa  
eget kapital

Ingående eget kapital 2016-01-01 120 183 877 1 180

Utdelning -11 -11

Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0

Återföring uppskjuten skatteskuld 0 0

Årets resultat 105 105

Ingående eget kapital 2017-01-01 120 181 973 1 274

Utdelning -1 -1

Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0

Återföring uppskjuten skatteskuld 0 0

Årets resultat 108 108

Summa totalresultat -2 109 107

Utgående eget kapital 2017-12-31 120 180 1 082 1 382

(MKR)

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.

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(MKR)
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NOTER OCH KOMMENTARER 

MATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella ned-
skrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent till-
lämpas: 

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att 
generera hyresintäkter och/eller värdestegring. 
I begreppet förvaltningsfastigheter ingår 
byggnader, mark och markanläggningar.

Förvaltningsfastigheter redovisas i balans-
räkningen till belopp som motsvarar utgifterna 
för fastighetens förvärv eller tillverkning 
(anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget 
till av-, ned- och uppskrivningar efter an-
skaffningen.

Samtliga av bolagets fastigheter betraktas 
som förvaltningsfastigheter. Fastighetsinne-
havet ägs för att skapa hyresintäkter. På bok-
slutsdagen uppgår redovisat värde till 5,3 
Mdkr och bedömt marknadsvärde till cirka 
11,5 Mdkr, se not 13. Förutsättningarna för 
marknadsvärderingen framgår under rubriken 
”Uppskattningar och bedömningar”.

KOMPONENTINDELNING
Materiella anläggningstillgångar har delats 
upp på komponenter när komponenterna 
är betydande och när komponenterna har 

MKR

REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen upprättas med tillämpning 
av årsredovisningslagen och bokföringsnämn-
dens allmäna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
värderats till balansdagens kurs. Kursvinster 
och kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 
medan kursvinster och kursförluster på finan-
siella fordringar och skulder redovisas som 
finansiella poster.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Hyresintäkter redovisas i den period hyran avses. 
Hyror för egna lokaler redovisas netto mot 
hyresintäkt för lokaler.

Övriga intäkter består av ersättning för 
besiktningsåtgärder, preliminära värme-, vatten- 
och elkostnader, kontrollavgifter för felparke-
rade fordon, intäkter från parkerings auto-
mater 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 kontroll 
för respektive projekt. Utgiften räknas fram 
med hänsyn till aktuell byggtid och en be-
dömning av antalet timmar som behövs i 
byggprojektets olika skeden. Vid avslut av 
projekten stäms kalkylerad kostnad av mot 
omfattningen av utförd arbetsinsats.

Ersättning i form av ränta eller utdelning 
redovisas som intäkt när det är sannolikt att 
företaget kommer att få de ekonomiska för-
delar som är förknippade med transaktionen 
och när inkomsten kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den så 
kallade effektivräntemetoden. Utdelning 
redovisas som intäkt när företagets rätt till 
betalning är säkerställd.

ÄGARINTRESSE
LKF äger andelar i nedanstående företag/
före ningar vid utgången av 2017. Då innehavet 
är av mindre karaktär, överstiger inte 20 pro-
cent, så redovisas inte någon ekonomisk in-
formation kring bolagets ägarintressen i årsre-
dovisningen. Ägandet uppgår inte till en volym 
så att det ska klassas som intressebolag eller 
dotterbolag.

väsentligt olika nyttjandeperioder. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, 
utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponen-
tens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för 
löpande reparationer och underhåll redovisas 
som kostnader.

Byggnader är uppdelade på åtta kompo-
nenter med olika avskrivningstakt:

NEDSKRIVNINGAR
Årlig värdering och bedömning görs av värdet 
på fastighetsinnehavet. Om tillgången har ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovi-
sade värdet, skrivs den ner till återvinngsvärdet. 
Vid bedömning av nedskrivningsbehov grup-
peras tillgångarna på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierade kassaflöden 
(kassagenererade enheter). För tillgångar 
som tidigare skrivits ner görs en prövning om 
återföring bör göras vid varje balansdag.

LÅNEUTGIFTER
De låneutgifter som uppkommer då företaget 
lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen 
i den period de uppstår.

Till och med år 1996 har 1,7 mkr i beräknad 
internränta aktiverats och ingår i fastigheternas 
anskaffningsvärde. Därefter har inte intern-
ränta bokförts.

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

Företag/ 
förening

Andelarnas  
värde per 17-12-31

SABO fastighets-
försäkrings AB 512 tkr

Lundavind 273 tkr

Husbyggnads varor 
HBV Förening 40 tkr

Skånehem 0,4 tkr

Markinventarier 10-20

Markanläggningar 5

IT-tillgångar 33

Inventarier, verktyg 
och installationer

20

Komponent
Avskrivnings- 

procent

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

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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FINANSIELLA INSTRUMENT
LKF följer Årsredovisningslagen (1995:1554) 
kapitel 5 gällande värdering av finansiella in-
strument. Finansiella instrument vars ursprung 
inte är räntesäkring värderas vid bokslut och 
förlustreserveringar görs vid behov. För finans-
iella instrument vars syfte är räntesäkring ges 
upplysningar om verkligt värde. Därutöver till-
lämpas K3 kapitel 11 avseende säkringsredo-
visning.

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundford-
ringar och övriga fordringar, kortfristiga pla-
ceringar, leverantörsskulder, låneskulder och 
derivatinstrument.

Instrumenten redovisas i balansräkningen 
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 balansräk-
ningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

 
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV
Placeringar i värdepapper som är anskaffade 
med avsikt att innehas långsiktigt har redovi-
sats till sina anskaffningsvärden. Varje balans-
dag görs bedömning om eventuellt nedskriv-
ningsbehov.

DERIVATINSTRUMENT SOM INGÅR I 
SÄKRINGSREDOVISNING
Ränteterminer, ränteoptioner, ränteswappar, 
räntetak och kombinationer av dessa får köpas, 
säljas och ställas ut under förutsättning att 
ramarna avseende ränterisk inte överskrids. 
Intäkter och kostnader för ränteswappar net-
toredovisas under räntekostnader. Vinster 
och förluster då ett derivatkontrakt avbryts 
eller då lån återbetalas i förtid resultatredo-
visas omgående.

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA 
FORDRINGAR
Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar.

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRS-
SKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovi-
sade beloppet från det belopp som ska åter-
betalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets 
löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. 

Härigenom överensstämmer vid förfallotid-
punkten det redovisade beloppet och det be-
lopp 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. Samtliga 
långfristiga skulder är amorteringsfria.

KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN 
OCH FINANSIELL SKULD
En finansiell tillgång och en finansiell skuld 
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittnings-
rätt föreligger samt då en reglering med ett 
nettobelopp avses ske eller då en samtida av-
yttring av tillgången och reglering av skulden 
avses ske.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSI-
ELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedöms om det finns 
indikationer på nedskrivningsbehov av någon 
av de finansiella anläggningstillgångarna. 
Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms 
vara bestående och prövas individuellt.

Samtliga finansiella instrument värderas 
och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet 
med reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3). 

DOKUMENTERADE SÄKRINGAR AV 
LKFS RÄNTEBINDNING (SÄKRINGS-
REDOVISNING)
Avtal om så kallade ränteswappar skyddar bo-
laget mot ränteförändringar. Genom säkringen 
erhåller LKF en fast/rörlig ränta och det är 
denna ränta som redovisas i resultaträk-
ningen 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. Riskhan-
teringen och säkringsredovisningen bedrivs 
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 säkringsredovisas. 
Följande kritiska villkor gäller vid effektivitets-
bedömning:
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 port-
följnivå, vid tidpunkt efter ingått  derivat 
ska vara större eller lika med 0 procent

Samtliga LKFs derivat som säkringsredovisas 
uppfyller dessa villkor.

Samtliga derivatinstrument förutom ränte-
taken har säkringsredovisats i delårsbokslut 
2017-08-31 och i helårsbokslutet 2017-12-31.

SÄKRINGSREDOVISNINGENS UPPHÖRANDE
Säkringsredovisningen avbryts om

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

•   säkringsrelationen inte längre uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion 
som avbryts i förtid redovisas omedelbart i 
resultaträkningen.

DERIVATINSTRUMENT DÄR KRITERIER 
FÖR SÄKRINGSREDOVISNING INTE ÄR 
UPPFYLLDA
Derivatinstrument med positivt värde värderas 
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 ändringar av negativt värde, 
redovisas omedelbart i resultaträkningen. 
Värdeförändringar på derivatinstrument som 
utgör kortfristiga och långfristiga skulder 
redo visas i olika poster i resultaträkningen 
beroende på syftet med innehavet av derivat-
instrument – värdeförändringar av ränte-
swappar och räntetak redovisas i posten 
Räntekostnader och liknande resultatposter.

Under 2016 upphandlade LKF tre räntetak 
om nominellt 1 000 mkr och år 2017 två räntetak 
om 1 500 mkr. I bokslutet 2017-12-31 redovisas 
samtliga enligt LVP, dvs det lägre av marknads-
värde och anskaffningsvärde. Detta ger en 
kostnad om 6,1 mkr. Ett av kraven för säkrings-
redovisning är att andel ränteförfall inom 1 år 
ska vara större eller lika med 0 procent. På 
grund av negativa marknadsräntor uppfylls 
inte det kravet om räntetaken säkrings-
redovisas.

Marknadsvärdet har beräknats som de 
kostnader/intäkter som hade uppstått om 
kontrakten stängts på balansdagen. Marknads-
värden på derivatinstrument har erhållits från 
respektive bank där derivatkontrakt finns.
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LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, 
såväl finansiella som operationella, som 
opera tionella leasingavtal. Operationella 
 leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Uthyrning av lokaler klassificeras som 
opera tionell leasing. Leasingintäkterna redo-
visas linjärt under leasingperioden.

VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. Med nettoförsäljnings-
värde avses varornas beräknade försäljnings-
pris minskat med försäljningskostnader. Den 
valda värderingsmetoden innebär att inkurans 
i varulagret har beaktats.

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträk-
ningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid till-
hörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 

 redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 
skattesats som gäller per balansdagen.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balansräk-
ningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skatte-
mässiga värden för tillgångar och skulder 
samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de 
kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten 
skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande 
skattesatser resultatförs i den period föränd-
ringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran 
redovisas som finansiell anläggningstillgång 
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den omfattning det är sann-
olikt att avdragen kan avräknas mot framtida 
skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning 
och beskattning särredovisas inte den upp-

skjutna skatteskulden som är hänförlig till 
obeskattade reserver.

AVSÄTTNINGAR
Som avsättning har redovisats förpliktelser 
gentemot tredje man som är hänförliga till 
 räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och 
som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till 
 belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former  av 
ersättningar som företaget lämnar till de an-
ställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av 
bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro och ersättning efter avslutad anställ-
ning (pension). Kortfristiga ersättningar redo-
visas som kostnad och en skuld då det finns 
en legal eller informell förpliktelse att betala 
ut en ersättning till följd av en tidigare hän-
delse och en tillförlitlig uppskattning av 
 beloppet kan göras.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER 
AVSLUTAD ANSTÄLLNING
I företaget finns endast avgiftsbestämda 
 pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter be-
talas och det inte finns förpliktelser att betala 

MARKNADSVÄRDE Nominellt belopp Marknadsvärde Bokfört värde

MKR 2017 2016 2017 2016 2017 2016

1) Marknadsvärde redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Räntetak 2 500 2 500 14 9,4 12,9 9,4

Kontrakt med negativa verkliga värden

Ränteswap

   från 3M Stibor till fast - - - - - -

Totalt redovisat i balansräkningen 14 9,4 12,9 9,4

2) Marknadsvärden ej redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Ränteswap

   från fast till 3M Stibor 600 600 8,8 12,4

   från 3M Stibor till fast 650 200 5,1 2,2

   Räntetak - - - -

Kontrakt med negativa verkliga värden

Ränteswap

   från 3M Stibor till fast 1 550 1 750 -44,9 -81,8

Totalt ej redovisade i balansräkningen -31 -67,2

MARKNADSVÄRDEN PÅ DERIVATINSTRUMENT VAR PÅ BALANSDAGEN ENL FÖLJANDE:

AR_HR_2017.indd   69 2018-03-26   08:07



70           LKF ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

NYCKELTALSDEFINITIONER

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)
Resultat före avskrivningar, nedskrivningar 
anläggningstillgångar och jämförelse-
störande poster i procent av totalt kapital.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR)
Resultat före avskrivn, nedskrivn. anlägg.till-
gångar och jämförelsestörande poster + 
 finansiella intäkter i förh till räntekostnader, 
borgen och övriga finansiella kostnader.

SYNLIG SOLIDITET (%)
Eget kapital inklusive 78 procent (73,7 
 procent år 2009–2012) av obeskattade 
 reserver i procent av balansomslutningen.

något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 

som en kostnad under den period de anställda 
utför de tjänster som ligger till grund för för-
pliktelsen.

OFFENTLIGA BIDRAG
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla 
bidraget krävs, intäktsredovisas offent liga 
bidrag då villkoren för att erhålla bidraget är 
uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verk-
liga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller ut-
betalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, 
förutom kassamedel, disponibla tillgodo-
havanden hos banker och andra kredit institut. 
Det förekommer inga finansiella  placeringar 
som klassificeras som likvida medel.

UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på led-
ningens bedömningar, uppskattningar och 
antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskatt-
ningar och bedömningar är baserade på histo-
riska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för 
att bedöma de redovisade värdena på till-
gångar och skulder, som inte annars framgår 

tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga 
bedömningar avseende tillämpade redovisnings-
principer samt källor till osäkerhet i uppskatt-
ningar, främst relaterade till marknads värdering 
av förvaltningsfastigheter.

MARKNADSVÄRDERING FÖRVALT-
NINGSFASTIGHETER
Årets värdering har genomförts i analysverktyget 
Datscha genom en kombination av ortspris- och 
avkastningsmetod. Värdebedömningen baseras 
på LKFs verkliga hyresintäkter, driftskostnader 
och fastighetsskatt per fastig het. Underhålls-

kostnader beräknas utifrån respektive fastighets 
ålder och skick.

Följande direktavkastningskrav har använts: 
bostäder 3,0 procent–5,5 procent, kommersi-
ella lokaler 6,0 procent–8,5 procent och äldre-
boenden 4,75 procent–6,5 procent. De gene-
rella förutsättningarna för 2017 års värderingar 
framgår av nedanstående tabell.

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 interna 
värderingsarbetet.

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

Förutsättningar marknadsvärdering

Värdetidpunkt 2017-12-31

Kalkylperiod 10 år

Inflation per år 2 %

Hyresutveckling bostäder per år 2018 0,73 %

2019 ff 2,0 %

Hyresutveckling lokaler per år 2 %

Utveckling av drifts- och underhållskostnader per år 2 %

Vakansgrad bostäder 0,10 %

Vakansgrad lokaler inkl äldreboende 3,70 %

Direktavkastningskrav genomsnitt 4,36 %

Kalkylränta genomsnitt 6,36 %
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2017 2016

Bostäder 731 704

Lokaler 187 183

Garage 15 15

Parkeringsplatser mm 6 6

Tillvalsavgifter 5 5

 Underhållsåterbäring, hyres-
reduktion -10 -10

Avräkning boinflytande 0 0

934 903

Avgår hyresbortfall

Bostäder -1 -1

Lokaler -1 -2

Övriga objekt -4 -4

-6 -6

FÖRFALLOTIDER LOKALHYRESAVTAL

MKR

2018 3

2019 18

2020 20

2021 12

2022 8

2023 eller senare 150

210

NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

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

cerat summa lokalhyror med 9.297 tkr (9.145 tkr år 2016). Samma 

reduktion finns i not 2 avseende kostnader för reparation, skötsel 

och  administration.

HYRESINTÄKTER NETTO

NOT 3 TAXEBUNDNA KOSTNADER

2017 2016

Uppvärmning 93 90

Sophantering och sotning 20 20

Vatten 24 23

Fastighetsel 15 15

152 148

NOT 2 TJÄNSTER, MATERIAL

2017 2016

Utgifter för planerat underhåll

Bostäder 64 69

Lokaler 71 47

Gemensamt fastighetsunderhåll 49 73

Varav internt utfört underhåll -30 -33

154 156

 

Reparationer, skötsel och 
 administration

Reparationer inkl material 51 47

Fastighetsskötsel 16 18

Städning 3 4

Parkeringstillsyn 0 0

Administration 26 24

96 93

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakt-
tagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.

Revision utförs av PwC. Revisionskostnaden uppgick till 217 (177) tkr. 
Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 237 (220) tkr.

Lekmannarevisionen får stöd av E&Y. Arvodet för lekmanna-
revisionen uppgick till 50 (50) tkr.

NOT 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

2017 2016

Arvode för juridiska åtgärder 0 0

Avskrivning hyres- och kund-
fordringar 1 2

Skadekostnader 10 11

Hyreskostnader p-plats och 
garage 2 2

Ersättning till Hyresgästföreningen 3 3

Antennavgift, kabel-tv 6 6

Avgifter samfällighetsföreningar, 
arrende 1 1

Övriga externa kostnader 6 0

30 25
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2017 2016

Medelantalet anställda

Kvinnor 68 68

Män 137 133

205 201

Löner och andra ersättningar

Verkställande direktör 1 1

Styrelse 0 1

Övriga anställda 86 79

87 81

Sociala kostnader

Pensionskostnader för 
verkställande direktör 1 1

Pensionskostnader för övriga 
anställda 10 7

Övriga sociala avgifter enligt 
lag och avtal 28 25

38 33

Totala löner, ersättningar, 
sociala kostnader och 
pensionskostnader 125 114

Pensionsförpliktelser

Nuvarande styrelse och 
verkställande direktör 1 1

1 1

NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Håkan Ekelund tillträdde som verkställande direktör 2012-05-10. 
Anställningsavtalet innebär ett förordnande som avser tiden tom 2016-05-31. 
Avtalet förlängdes under 2015 med ytterligare två år till 2018-05-31.

2017 2016

Andel kvinnor i styrelsen 33 % 33 %

Andel män i styrelsen 67 % 67 %

Andel kvinnor bland övriga 
 ledande befattningshavare 33 % 33 %

Andel män bland övriga 
ledande befattningshavare 67 % 67 %

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2017 2016

Avsättning till periodiseringsfond -17 -18

Återföring från periodiseringsfond 29 32

12 14
NOT 6 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2017 2016

Garantibelopp Fastigo 2 2

Avsättning pensioner VD 1 1

2 2

NOT 8 EXCEPTIONELLA INTÄKTER

Under året har en nedskrivning på fastigheten Russet återförts då 
nedskrivning till fullo har återvunnits. Återfört belopp uppgår till 7,9 mkr.

NOT 7 AVSKRIVNING OCH NEDSKRIVNING AV 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2017 2016

Avskrivning maskiner, fordon 
och inventarier 3 3

Avskrivning markanläggning 1 1

Avskrivning byggnader 157 147

Utrangering byggnader 12 3

Återföring nedskrivning 
 byggnad -8 -23

Avskrivning markinventarier 0 0

165 131

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE  
RESULTATPOSTER

2017 2016

Ränteintäkter 0 0

Övriga ränteintäkter 0 0

0 0

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2017 2016

Räntekostnader 60 72

Förlustreservering/återföring 
räntederivat 6 4

Borgensavgift Lunds kommun/
övriga finansiella kostnader 8 10

Övriga finansiella kostnader 0 0

74 85
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AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

NOT 12 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

2017 2016

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt 29 12

Justering avseende tidigare år 1 0

Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 0 18

Totalt redovisad skatt 31 30

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet 
återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.

2017 2016

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före 
skatt 139 135

Skatt enligt gällande 
skattesats 22 -31 22 -30

Ej avdragsgilla kostnader 0 0

Ej skattepliktiga intäkter 1 0

Skatteeffekt av 
schablonränta på 
periodiseringsfond 0 0

Skatteeffekt på åter-
lagd nedskrivning 1 5

Skillnad bokfört mot 
skattemässigt underlag -1 13

Redovisad effektiv 
skatt 21,2 -29 8,8 -12

2017 2016

Ingående nedskrivningar -8 -34

Återförda nedskrivningar 8 26

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 -8

Utgående redovisat värde 5 267 4 725

Uppgifter om förvaltnings-
fastigheter

Redovisat värde 5 267 4 725

Verkligt värde 11 536 10 400

Bokfört värde byggnader 4 757 4 245

Bokfört värde mark 510 480

5 267 4 725

NOT 13 BYGGNADER OCH MARK INKL. BYGGNADS-
INVENTARIER

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 6 933 6 541

Inköp 31 35

Försäljningar/utrangeringar -18 -19

Färdigställt under året 674 376

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 620 6 933

Ingående avskrivningar -2 227 -2 094

Försäljningar/utrangeringar 6 16

Årets avskrivningar -156 -149

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 377 -2 227

Ingående uppskrivningar 26 28

Årets avskrivningar på 
uppskrivet belopp -2 -2

Utgående ackumulerade 
uppskrivningar 24 26

NOT 14 MARKANLÄGGNINGAR OCH 
MARKINVENTARIER

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 10 10

Färdigställt under året 6 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 17 10

Ingående avskrivningar -7 -7

Årets avskrivningar -1 -1

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -8 -7

Utgående redovisat värde 9 3

2017 2016

Ingående balans 636 510

Under året nedlagda kostnader 520 503

Färdigställt under året -680 -376

476 636

NOT 15 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH 
 FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
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2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 47 45

Inköp 3 3

Försäljningar/utrangeringar -16 -1

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 33 47

Ingående avskrivningar -40 -38

Försäljningar/utrangeringar 16 1

Årets avskrivningar -3 -3

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -28 -40

Utgående redovisat värde 6 6

NOT 17 MASKINER OCH INVENTARIER

NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA  
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- 
och värderingsprinciper”.

2017 2016

Omklassificeringar från 
långfristiga fordringar 1 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 0

Omklassificeringar från 
långfristiga fordringar 0 0

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 0

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 2 3

Tillkommande fordringar 0 0

Avgående fordringar 0 -1

Omklassificeringar -1 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 2

Utgående redovisat värde 1 2

NOT 19 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 21 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Namn Bokfört  
värde

Marknads- 
värde

Räntetak 13 14

13 14

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

2017 2016

Upplupna intäkter 16 4

Förutbetalda kostnader 9 14

25 19

Upplupna intäkter avser främst investeringsbidrag. Förutbetalda 
kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier, 
systemlicenser samt avgifter för bredband och kabel-tv.

Namn Antal aktier Kvotvärde

Aktier 120 000 1 000

120 000

NOT 22 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Tillskjutet kapital uppgår till 90,5 mkr vilket ligger till underlag för 
beräkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital genom 
fondemission.

NOT 23 DISPOSITION AV VINST

balanserad vinst 974 121 244

årets vinst 108 219 567

1 082 340 901

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

utdelning till aktieägare 1 366 626

i ny räkning överföres 1 080 974 275

1 082 340 901

Disponeras så att:

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)

Projekt Totalt Kvar-
stående

Färdigtid-
punkt

Temporära bostäder, Värpinge 33 21 2018-03-01

Temporära bostäder, Linero 29 22 2018-04-15

Temporära bostäder, Dalby 33 31 2018-05-15

Temporära bostäder, Veberöd 33 32 2018-06-15

Mineralen, Veberöd 84 20 2018-07-01

Sofieberg, Tuna 225 53 2018-09-01

Nymfen, Södra Råbylund 126 79 2019-02-01

Dokumentet, Centrum 258 160 2019-06-01

Solhem, Genarp 102 88 2019-10-01

Hammocken, Södra Brunnshög 286 256 2019-10-01

Bullerbyn, Norra Fäladen 216 202 2019-11-01

  1 426 964  

NOT 16 AVTALADE ÅTAGANDEN OM  
UTFÖRANDE AV BYGGNATION
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NOT 24 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räkenskapsårets 
utgång tills årsredovisningen avlämnas.

2017 2016

Särskild löneskatt hänförd 
till pension  

Belopp vid årets ingång 0

Årets avsättningar 0 0

0 0

Uppskjuten skatteskuld   

Temporära skillnader mellan 
bokfört och skattemässigt 
restvärde 28 29

Uppskjuten skatt avseende 
uppskrivning 5 6

Uppskjuten skatt avseende 
nedskrivning 0 -1

33 33

NOT 27 AVSÄTTNINGAR

NOT 25 UPPSKRIVNINGSFOND

2017 2016

Belopp vid årets ingång 26 28

Avskrivning av uppskrivna 
tillgångar -2 -2

Belopp vid årets utgång 25 26

2017 2016

Periodiseringsfond 2012 0 29

Periodiseringsfond 2013 31 31

Periodiseringsfond 2014 28 28

Periodiseringsfond 2015 27 27

Periodiseringsfond 2016 20 20

Periodiseringsfond 2017 18 18

Periodiseringsfond 2018 17 0

141 153

NOT 26 OBESKATTADE RESERVER

Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 31 mkr 
(141 mkr * 22 %).

NOT 28 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Specifikation av förfallotider kapitalbind-
ning avseende fastighetslån

MKR

Skulder som förfaller inom 1 år 928

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen 2 700

Skulder som förfaller senare än 5 år efter 
balansdagen 400

4 028

Räntebindning Genom-
snitts-
ränta

Låne-
belopp 
2017

Andel 
av lån

< 3 månader 0,45 % 1 828 45 %

< 1 år 1,66 % 200 5 %

< 2 år 1,64 % 400 10 %

< 3 år 3,12 % 250 6 %

< 4 år 1,25 % 200 5 %

< 5 år 0,2 % 100 3 %

> 5 år 0,91 % 1 050 26 %

Summa nettoskuld  4 028 100 %

Koncernkontolikviditet 222

Summa bruttoskuld 4 250

NOT 29 SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH 
RÄNTEBINDNINGSTID

Tabell över räntebindning avser banklån, obligationslån, certifikatslån, 
koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga banklån är säkerställda 
med kommunal borgen, 1 250 mkr. Certifikatslånen om 700 mkr och 
obligationslånen om 2 300 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun 
och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 
1 069 mkr.

 2017 2016

Avräkning kollektivhus 2 2

Skatteskuld 0 2

Personalrelaterade skulder 5 2

Övriga kortfristiga skulder 0 0

7 6

NOT 30 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
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2017 2016

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta -72 -83

-72 -82

NOT 32 RÄNTOR OCH UTDELNINGAR

2017 2016

Upplupna räntekostnader 5 10

Semesterlöneskuld 10 9

Förskottsbetalda hyror 59 59

Övriga upplupna kostnader 38 29

Förutbetalda intäkter 61 13

173 119

NOT 31 UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Lund den 22 februari 2018

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2018

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har lämnats den 7 mars 2018

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

Mattias Olsson
Ordförande

Göran Brinck
Vice ordförande

Manaf Sababi Lars V Andersson Kerstin Lindbom

Ingrid Malmqvist Norin Kerstin Rosendahl Håkan Ekelund
VD

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.
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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 årsredovisningen 
för Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) för år 
2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 
56-76 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av Lunds Kommuns Fastighets AB 
(publ.) finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2017 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN 
ÅRSREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan infor-
mation än årsredovisningen och återfinns på 
sidorna 4-55. Den andra informationen består 
av framvagn men innefattar inte årsredovis-
ningen, utöver hållbarhetsrapporten, och min 
revisionsberättelse avseende denna. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och jag gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med min revision av årsredovis-
ningen är det mitt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap jag 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 

om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har ut-
förts avseende denna information, drar slut-
satsen att den andra informationen 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 direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen an-
svarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Anta-
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ 
till 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 väsentliga 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 revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar 
för revisionen av årsredovisningen finns 
på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisions-
berättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV 
ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen har 
jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för 
Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) för 
år 2017 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Lunds Kommuns 
Fastighets AB (publ.) enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkes-
etiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som bolagets verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation, och 
att tillse att bolagets organisation är utfor-
mad så att bokföringen, medelsförvaltningen 
och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens rikt-
linjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.
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REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot 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, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bo-
laget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar 
för revisionen av förvaltningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. 
Denna beskrivning är en del av revisionsbe-
rättelsen.

Lund den 7 mars 2018

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.), org.nr 556050-4341

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 8–55 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Lund den 7 mars 2018

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 

bolags  ordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamhet en. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet 

och intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enlighet med 

fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente 

samt utifrån av bolags  stämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har 

genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och prövning.

Under året har en översiktlig granskning genomförts av bolagets arbete med 

IT-säkerhet. Granskningen visar att LKF i flertalet delar har tillfredsställande 

rutiner och organisation för ändamålet. I granskningen finns noterat ett par 

utvecklingsområden. Rapporten har överlämnats till styrelsen.

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

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Lunds komun 2018-03-07

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

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

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2017
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110 PILELYCKAN 1 1947 42 687 -19 685 23 002 93 660 53 660

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

1948-61/2005 103 591 -37 777 65 813 326 102 178 084

121 SOLGÅRDARNA 5 2002 29 117 -9 300 19 817 36 106 22 729

122 SNICKAREN 3 2017 103 929 -1 246 102 683 0 0

129 VÄSTER 2:18; Ådan - 2 870 0 2 870 0 0

130 LÖVSÅNGAREN 5-8, VÄSTER 2:24 1978-79 96 290 -58 169 38 120 345 463 189 963

131 LÖVSÅNGAREN 4 1979 23 007 -12 697 10 310 131 652 45 540

132 LÖVSÅNGAREN 9 1978 119 062 -28 730 90 332 0 0

134 RIKSDAGEN 1 1992 79 583 -36 722 42 861 123 121 57 132

135 EXCELLENSEN 1, STATSMINISTERN 1 1991 159 000 -73 396 85 605 242 710 117 224

136 STATSMINISTERN 4; Värpinge centrum 1992 93 114 -56 410 36 704 29 924 17 782

137 REGERINGEN 1 1995 65 725 -26 515 39 210 116 037 54 271

139 RIKSDAGEN 1; Risätersgatan 2013 55 576 -5 897 49 679 31 140 18 528

150 ÖSTERTULL 39, 42, 44, 45 1985 67 942 -34 019 33 923 189 760 107 872

151 TRIANGELN 3 1985 6 337 -3 159 3 178 15 083 8 639

152 S:T MIKAEL 17 1988 12 051 -6 072 5 979 25 383 11 926

160 DROTTEN 6, 7 1984/1986 53 746 -30 709 23 038 126 499 72 580

161 S:T CLEMENS 30, 31 1986 51 424 -27 885 23 539 120 391 69 600

162 S:T CLEMENS 11 1900 5 207 -2 696 2 511 13 149 7 354

170 S:T MÅRTEN  28; Södra 1983 83 191 -46 936 36 255 124 600 78 000

180 S:T PETER 31 1981 16 148 -9 548 6 600 42 146 22 879

181 SPOLETORP 7; Norra    1) 1999 83 464 -28 066 55 398 145 134 89 354

183 SPOLETORP 8; Södra 1998 42 000 -20 134 21 865 72 016 44 431

184 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 1929/2010 40 810 -9 059 31 751 22 000 14 800

185 BRANDSTATIONEN 6; Karl XI gatan 1997 24 690 -9 564 15 127 47 400 29 400

186 BJÄRREDSBANAN 1 2001 69 670 -21 160 48 510 82 443 51 402

187 LANDSTINGET 3; Västra stationstorget 2001 71 799 -25 039 46 759 73 147 47 200

189 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 2016 102 155 -4 170 97 986 63 883 45 683

191 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska bostäder    2) 2009 53 737 -9 461 44 276 0 0

192 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska äldreboende    2) 2007 76 126 -22 642 53 484 0 0

200 GÄRDET 20, 22 1981 35 185 -20 445 14 740 142 127 66 935

201 ARKIVET 5 2005 67 402 -21 675 45 727 0 0

202 ARKIVET 5; Mårtenslund 1907/1986 59 077 -19 391 39 686 0 0

203 ARKIVET 5; Österbo 1964 42 301 -12 532 29 768 0 0

204 DÖVSTUMSKOLAN 16 1965/2011 36 171 -5 700 30 471 52 097 30 842

205 KÄLLAN 14 1990 33 104 -15 746 17 357 55 437 33 649

206 GERNANDTSKA LYCKAN 19 1943/2012 64 298 -9 030 55 268 97 302 58 702

207 ARKIVET 5; Dokumentet 1954 12 500 0 12 500 0 0

208 ARKIVET 5; Arkivarien 2017 191 402 -627 190 775 0 0

210 SVARVAREN 33 1950 15 472 -5 950 9 521 34 217 20 437

211 SVARVAREN 34 1985 3 897 -2 031 1 866 10 127 5 600

215 HARLÖSABANAN 1 2006/2010 238 644 -42 249 196 394 212 357 144 994

220 LÄRLINGEN 1 1946/1988 9 705 -3 730 5 975 19 289 10 881

230 GRÖDAN 1 1956/2011 34 331 -7 878 26 453 118 610 65 052

231 RIKSVAPNET 3 1967 23 279 -4 459 18 820 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 -41 036 -21 550 28 949 165 389 96 606

241 SANDRYGGEN 2    3) 2007 162 853 -34 028 128 825 159 738 109 800

250 SPJÄLLET 1, POTTUGNEN 2 1963/1993 78 731 14 300 -52 185 -6 658 40 846 269 227 149 866

251 JÖNS OLS 2 2000 32 213 -10 965 21 248 40 141 24 941

260 S:T MÅRTEN 2, 27; Norra 1992/2013 74 376 -42 828 31 547 76 613 49 825

270 LABBEN 1, VÄSTER 2:2 1965/2015 38 678 -8 877 29 802 77 351 40 328

280 KLOSTERGÅRDEN 2:19 2011 56 874 -8 675 48 199 0 0

281 REGNBÅGEN 7    4) 1989 102 389 -50 995 51 394 183 340 103 478

Bostadsom
råde

Färdigställt

Anskaff
ningsvärde

Uppskrivning

Nedskrivning

Num
m

er

Ack värdem
inskning

Varav ackum
ulerad justerad 

värdem
insk pga nedskrivning

Varav ackum
ulerad justerad 

värdem
insk pga uppskrivning

Bokfört restvärde

Taxeringsvärde totalt

Taxeringsvärde byggnader

Bostadsom
råde

Num
m

er

BOSTADSOMRÅDEN 
PER 2017-12-31, TKR  

BILAGA 1
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110 PILELYCKAN 1 1947 42 687 -19 685 23 002 93 660 53 660

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

1948-61/2005 103 591 -37 777 65 813 326 102 178 084

121 SOLGÅRDARNA 5 2002 29 117 -9 300 19 817 36 106 22 729

122 SNICKAREN 3 2017 103 929 -1 246 102 683 0 0

129 VÄSTER 2:18; Ådan - 2 870 0 2 870 0 0

130 LÖVSÅNGAREN 5-8, VÄSTER 2:24 1978-79 96 290 -58 169 38 120 345 463 189 963

131 LÖVSÅNGAREN 4 1979 23 007 -12 697 10 310 131 652 45 540

132 LÖVSÅNGAREN 9 1978 119 062 -28 730 90 332 0 0

134 RIKSDAGEN 1 1992 79 583 -36 722 42 861 123 121 57 132

135 EXCELLENSEN 1, STATSMINISTERN 1 1991 159 000 -73 396 85 605 242 710 117 224

136 STATSMINISTERN 4; Värpinge centrum 1992 93 114 -56 410 36 704 29 924 17 782

137 REGERINGEN 1 1995 65 725 -26 515 39 210 116 037 54 271

139 RIKSDAGEN 1; Risätersgatan 2013 55 576 -5 897 49 679 31 140 18 528

150 ÖSTERTULL 39, 42, 44, 45 1985 67 942 -34 019 33 923 189 760 107 872

151 TRIANGELN 3 1985 6 337 -3 159 3 178 15 083 8 639

152 S:T MIKAEL 17 1988 12 051 -6 072 5 979 25 383 11 926

160 DROTTEN 6, 7 1984/1986 53 746 -30 709 23 038 126 499 72 580

161 S:T CLEMENS 30, 31 1986 51 424 -27 885 23 539 120 391 69 600

162 S:T CLEMENS 11 1900 5 207 -2 696 2 511 13 149 7 354

170 S:T MÅRTEN  28; Södra 1983 83 191 -46 936 36 255 124 600 78 000

180 S:T PETER 31 1981 16 148 -9 548 6 600 42 146 22 879

181 SPOLETORP 7; Norra    1) 1999 83 464 -28 066 55 398 145 134 89 354

183 SPOLETORP 8; Södra 1998 42 000 -20 134 21 865 72 016 44 431

184 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 1929/2010 40 810 -9 059 31 751 22 000 14 800

185 BRANDSTATIONEN 6; Karl XI gatan 1997 24 690 -9 564 15 127 47 400 29 400

186 BJÄRREDSBANAN 1 2001 69 670 -21 160 48 510 82 443 51 402

187 LANDSTINGET 3; Västra stationstorget 2001 71 799 -25 039 46 759 73 147 47 200

189 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 2016 102 155 -4 170 97 986 63 883 45 683

191 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska bostäder    2) 2009 53 737 -9 461 44 276 0 0

192 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska äldreboende    2) 2007 76 126 -22 642 53 484 0 0

200 GÄRDET 20, 22 1981 35 185 -20 445 14 740 142 127 66 935

201 ARKIVET 5 2005 67 402 -21 675 45 727 0 0

202 ARKIVET 5; Mårtenslund 1907/1986 59 077 -19 391 39 686 0 0

203 ARKIVET 5; Österbo 1964 42 301 -12 532 29 768 0 0

204 DÖVSTUMSKOLAN 16 1965/2011 36 171 -5 700 30 471 52 097 30 842

205 KÄLLAN 14 1990 33 104 -15 746 17 357 55 437 33 649

206 GERNANDTSKA LYCKAN 19 1943/2012 64 298 -9 030 55 268 97 302 58 702

207 ARKIVET 5; Dokumentet 1954 12 500 0 12 500 0 0

208 ARKIVET 5; Arkivarien 2017 191 402 -627 190 775 0 0

210 SVARVAREN 33 1950 15 472 -5 950 9 521 34 217 20 437

211 SVARVAREN 34 1985 3 897 -2 031 1 866 10 127 5 600

215 HARLÖSABANAN 1 2006/2010 238 644 -42 249 196 394 212 357 144 994

220 LÄRLINGEN 1 1946/1988 9 705 -3 730 5 975 19 289 10 881

230 GRÖDAN 1 1956/2011 34 331 -7 878 26 453 118 610 65 052

231 RIKSVAPNET 3 1967 23 279 -4 459 18 820 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 -41 036 -21 550 28 949 165 389 96 606

241 SANDRYGGEN 2    3) 2007 162 853 -34 028 128 825 159 738 109 800

250 SPJÄLLET 1, POTTUGNEN 2 1963/1993 78 731 14 300 -52 185 -6 658 40 846 269 227 149 866

251 JÖNS OLS 2 2000 32 213 -10 965 21 248 40 141 24 941

260 S:T MÅRTEN 2, 27; Norra 1992/2013 74 376 -42 828 31 547 76 613 49 825

270 LABBEN 1, VÄSTER 2:2 1965/2015 38 678 -8 877 29 802 77 351 40 328

280 KLOSTERGÅRDEN 2:19 2011 56 874 -8 675 48 199 0 0

281 REGNBÅGEN 7    4) 1989 102 389 -50 995 51 394 183 340 103 478
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283 SNÖDRIVAN 1, SNÖFOGET 1, 
RIMFROSTEN 1

1965/2004 176 378 -64 583 111 795 456 663 239 611

284 SNÖDRIVAN 2 1998 43 408 -16 805 26 603 62 094 39 088

285 MOLNET 1 1999 28 539 -10 014 18 525 39 936 24 108

290 RÅDHUSRÄTTEN 1-4 1968/2001 142 773 -77 245 65 528 475 130 311 000

294 HÄRADSRÄTTEN 1 2015 74 472 -3 987 70 485 48 600 35 000

295 JORDABALKEN 5, JURYN 1; 
Ladugårdsmarken

1991 127 704 -60 023 67 680 155 299 87 055

296 FODERMARSKEN 1 2005 67 960 -22 623 45 337 5 352 2 163

300 OFFERKÄLLAN 1 1968/2013 122 186 -52 013 70 173 313 141 205 917

301 HILLEBARDEN 1 2006 18 661 -4 601 14 060 5 840 2 820

302 OFFERKÄLLAN 1; Fäladskällan - 122 0 122 0 0

310 KRÄMAREN 1; Fäladstorget 2011 86 751 -34 857 51 894 21 600 16 200

311 BULLERBYN 1 1995 14 264 -7 815 6 449 27 400 21 200

313 BULLERBYN 1; Norra Bullerbyn - 1 620 0 1 620 0 0

340 HAVAMAL 1, 2 1972 52 216 -36 761 15 455 263 889 162 238

341 EDDAN 1, 2 1972 51 978 -34 396 17 582 234 925 145 100

343 HAVAMAL 6 1993 19 681 -9 242 10 440 18 503 12 730

344 HAVAMAL 1; Oden 2014 200 671 -11 657 189 014 116 544 88 320

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

1989-90 96 753 -41 112 55 641 102 449 63 517

346 LÅNGSKEPPET 2 2007 76 765 -15 719 61 046 60 905 40 481

347 SNÄCKAN 2 2009 101 505 -18 401 83 103 82 932 66 116

350 HAVAMAL 4; Linero torg, norra 1972 57 820 -26 411 31 410 33 466 29 000

351 HAVAMAL 4; Linero torg, södra 2016 31 674 -1 089 30 586 28 949 24 800

352 HAVAMAL 4; Linero torg, bostäder 2017 170 909 -3 409 167 500 96 631 76 600

365 SOLHÄLLAN 2; Solbacken 2006 70 776 -21 072 49 704 0 0

366 SOLHÄLLAN 2; Linelyckan, Linegården 2011 129 516 -22 953 106 563 0 0

370 JÄGAREN 7 1974 32 201 -15 612 16 588 162 133 99 271

371 JÄGAREN 8 2000 32 350 -15 814 16 537 7 806 5 400

372 JÄGAREN 7 2006 30 601 -6 914 23 687 23 377 14 575

400 UARDA 1, 2 1978-79 64 513 -27 725 36 787 157 008 77 592

401 SOLISTEN 3 1986 87 644 -45 150 42 495 169 250 90 096

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

1986/2003 46 808 -19 488 27 320 68 131 32 573

405 MODERSMÅLET 1 1992 96 517 -44 126 52 391 103 771 67 022

406 FIOLEN 1    5) 1993 135 206 -61 906 73 300 152 373 95 621

408 ÖSTRA TORN 27:11; Vänorten 2016 47 814 -2 035 45 780 27 145 21 178

410 FLINTYXAN 1-3 1983/2012 148 750 -61 459 87 291 180 326 114 551

411 BOPLATSEN 1 1986 48 237 -25 108 23 129 84 722 54 774

412 FORNBORGEN 1 1988 81 175 -41 122 40 054 143 305 87 381

420 HAMMOCKEN 1 - 14 253 0 14 253 0 0

421 SOLBJER 2; Xplorion - 5 866 0 5 866 0 0

450 ADELSFANAN 1, LIVDRABANTEN 1, 
ÄNKEDROTTNINGEN 2

2011 52 574 -6 850 45 724 24 683 15 092

550 SLÅTTERVALLEN 2 2008 26 573 -5 619 20 954 18 176 14 816

551 DIAKONISSAN 2, KRÄKLAN 1 2013 38 823 -3 562 35 261 27 519 14 604

552 TRILOBITEN 1, AMMONITEN 1; Fossilen 2017 235 278 -2 756 232 522 153 542 109 366

553 NYMFEN 1 - 8 430 0 8 430 0 0

580 MJÖLET 1, BINGEN 1;  Dalby 1981-82 46 471 -22 613 23 858 75 412 50 088

590 HÄLLAN 67; Dalby 1978-79 19 068 -10 334 8 734 39 463 20 340

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

1963 25 228 -12 713 12 515 87 184 44 064

610 KLOCKAREN 19, 29; Dalby 1963 5 361 -3 594 1 767 13 903 9 242

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

- 1 294 0 1 294 336 0

BILAGA 1
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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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616 VATTENRÄNNAN 1, 3; Dalby - 12 208 -1 658 10 550 4 609 1 117

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

620 BYALAGET 1; Dalby 1973 17 917 -8 868 9 049 61 591 40 500

625 PÅSKLILJAN 1; Dalby 1990 29 294 -13 711 15 583 23 625 13 905

626 KVARNSTENEN 1; Dalby 1997/2003 100 884 -35 941 64 943 49 727 30 954

627 HEJDAN 1; Dalby 2010 29 138 -4 284 24 853 17 238 11 925

628 GÄRDESÄNGEN 1; Dalby 2012 88 399 -9 899 78 500 40 332 30 263

629 SKÅNEGÅSEN 1, FÄRSINGEHÄSTEN 1 2015 48 485 -2 210 46 275 21 268 14 645

630 VAPENHUSET 13; S Sandby 1963/2013 51 428 -8 570 42 858 38 630 29 319

631 MYRLILJAN 3, KARDBORREN 1; 
S Sandby

1986 44 653 -22 567 22 086 45 946 27 431

632 TVÄRSKEPPET 1; S Sandby 1992 63 916 -28 866 35 049 46 673 32 043

633 PRÄSTKAPPAN 25; S Sandby 2002 34 538 -10 556 23 982 23 320 14 572

634 TRON 1, ALLMOSAN 1; S Sandby 2004 34 135 -9 181 24 955 23 109 15 424

635 JORDHUMLAN 5; S Sandby 1996 25 841 -10 403 15 438 18 638 13 530

636 RUNDKYRKAN 2; Fästan, S Sandby 1975/2007 77 753 -15 835 61 918 0 0

637 RUNDKYRKAN 2; S Sandby 2013 44 693 -4 498 40 195 23 751 19 400

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

640 SPINNROCKEN 1, 2; Genarp 1971 6 508 -2 721 3 787 11 806 6 395

641 LINBRÅKAN 6, 7; Genarp 1991 3 208 -1 230 1 978 3 146 2 258

642 GRÄSLÖKEN 1, 2, ÅBRODDEN 2; Genarp 1996/2010 42 377 -11 111 31 266 25 583 16 095

643 ULLEN 1; Genarp 1978 3 756 -2 036 1 721 6 956 4 380

645 GENARP 6:100 1970/2015 29 384 -8 051 21 333 4 826 2 614

646 GENARP 6:100, Borgen; Genarp 2013 32 487 -3 107 29 380 11 947 8 540

650 REVINGE 24:13-15, 24:20 1959/1983 16 035 -8 524 7 511 21 471 14 990

655 SANDBY 50:2; Sandby Backe - 14 200 0 14 200 0 0

670 LITERN 1, 7; Veberöd 1989 11 820 -6 053 5 767 7 696 5 328

671 HUMLAN 26; Veberöd 1989 2 093 -991 1 102 1 225 909

672 FÅGELHUNDEN 1; Veberöd 1991 44 006 -20 295 23 711 21 960 15 300

673 RUSSET 2; Veberöd 2006 30 860 -7 050 23 810 15 252 10 671

675 GETINGEN 8; Vevrehemmet, Veberöd 1950/1974 51 074 -14 850 36 224 10 800 9 000

676 GETINGEN 8; Veberöd 2014 25 651 -2 077 23 574 4 686 0

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

SUMMA 7 619 690 52 782 0 -2 404 320 0 -28 208 5 268 152 9 355 485 5 614 388

Markanläggningar 14 650 -8 113 6 537

Markinventarier 2 133 -112 2 022

SUMMA 7 636 474 52 782 0 -2 412 544 0 -28 208 5 276 711 9 355 485 5 614 388

BILAGA 1   FORTS.
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110 PILELYCKAN 1 16 51 42 3 112 6 984 62 1 046 41 517 28 181

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

153 213 56 24 446 23 233 52 1 076 2 428 87 1 375 19 28 582

121 SOLGÅRDARNA 5 24 10 34 1 883 55 1 389 3 250 37

122 SNICKAREN 3** 4 16 33 8 61 4 214 69 799 1 794 41 6 109

130 LÖVSÅNGAREN 5-8, 
VÄSTER 2:24

33 293 86 2 414 23 697 57 976 9 2 958 41 653 211 36 711

131 LÖVSÅNGAREN 4 15 67 1 1 84 8 019 95 1 023 1 239 84 169

132 LÖVSÅNGAREN 9 1 1 94 94 1 151 2 6 859 3

134 RIKSDAGEN 1*** 37 35 10 10 92 7 786 85 1 041 3 62 55 33 183

135 EXCELLENSEN 1, 
STATSMINISTERN 1***

2 95 46 42 3 2 190 15 619 82 1 052 2 85 1 15 87 86 366

136 STATSMINISTERN 4; 
Värpinge centrum

8 4 6 1 19 1 557 82 1 046 7 5 541 3 47 1 30

137 REGERINGEN 1*** 22 34 26 3 85 6 705 79 1 128 50 26 161

138 FINANSMINISTERN 2 25 25

139 RIKSDAGEN 1, Södra** 4 8 6 18 1 539 86 1 459 3 570 9 15 45

150 ÖSTERTULL 39, 42, 
44, 45

10 44 55 14 3 6 132 9 679 73 1 163 13 1 068 11 131 156

151 TRIANGELN 3 6 6 12 955 80 1 210 8 4 24

152 S:T MIKAEL 17 5 6 4 15 1 359 91 1 165 15

160 DROTTEN 6, 7*** 39 28 12 2 81 6 312 78 1 193 5 839 16 360 102

161 S:T CLEMENS 30, 31*** 29 39 7 1 76 6 051 80 1 150 6 689 9 1 014 91

162 S:T CLEMENS 11 4 1 1 1 7 657 94 977 2 178 2 50 11

170 S:T MÅRTEN 28; Södra 1 32 16 7 3 59 4 564 77 1 197 14 3 301 13 294 59 4 149

180 S:T PETER 31 4 24 8 36 2 124 59 1 157 2 665 1 22 39

181 SPOLETORP 7; Norra 3 19 15 13 2 52 3 794 73 1 346 3 1 556 36 91

182 SPOLETORP 7; Russinet 5 15 7 27 1 665 62 1 379 27

183 SPOLETORP 8; Södra 2 3 737 12 14

184 BRANDSTATIONEN 6; 
Kävlingevägen*

6 8 1 1 16 1 321 83 1 434 16

185 BRANDSTATIONEN 6; 
Karl XI gatan

26 12 3 41 2 658 65 1 385 41

186 BJÄRREDSBANAN 1 22 13 13 2 50 3 801 76 1 372 1 13 1 7 52

187 LANDSTINGET 3; 
Västra stationstorget

3 11 17 3 1 35 2 390 68 1 405 6 1 060 70 111

189 BRANDSTATIONEN 6; 
Kävlingevägen**

3 27 9 6 45 2 804 62 1 702 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

3 4 771 1 232 19 23

200 GÄRDET 20, 22 32 38 23 1 94 7 469 79 1 160 1 85 12 147 107

201 ARKIVET 5 3 4 820 3

202 ARKIVET 5; Mårtenslund 3 4 415 3

203 ARKIVET 5; Österbo 2 3 728 2

204 DÖVSTUMSKOLAN 16** 33 30 6 1 70 3 249 46 1 206 1 185 10 73 24 105

205 KÄLLAN 14 44 5 49 3 264 67 1 154 3 309 5 48 7 64

206 GERNANDTSKA 
LYCKAN 19**

67 27 2 96 4 712 49 1 269 2 428 11 121 109

207 ARKIVET 5; Dokumentet

208 ARKIVET 5; Arkivarien 11 13 4 28 1 420 51 247 4 6 801 34 12 78

210 SVARVAREN 33 3 5 8 1 3 20 1 518 76 1 263 4 538 17 142 41

211 SVARVAREN 34 3 2 2 7 549 78 1 187 7

215 HARLÖSABANAN 1* 43 64 52 12 171 9 908 58 1 548 2 491 6 11 70 249

219 INNERSTADEN 5:5, 5:18 65 65

220 LÄRLINGEN 1 6 18 24 1 296 54 1 086 8 88 32

230 GRÖDAN 1 41 75 24 3 143 8 001 56 1 060 2 400 15 87 27 28 215

231 RIKSVAPNET 3 46 20 66 3 120 47 986 1 409 5 138 72

240 SANDRYGGEN 2, 3*** 35 2 89 33 4 163 11 604 71 1 125 1 640 12 210 22 198

241 SANDRYGGEN 2; 
Karhögstorg

31 15 17 63 4 300 68 1 507 6 436 74 143

242 SANDRYGGEN 2; 
seniorboende

32 4 2 38 2 379 63 1 531 3 1 449 1 35 42

Bostadsom
råde

Bostäder, antal

Bostäder, kvm

M
edelyta/lgh, kvm

Årshyra,kr/kvm
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e
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Totalt antal uthyrningsenheter
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m
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UTHYRNINGSENHETER 
PER 2017-12-31  

BILAGA 1   FORTS. BILAGA 2

1 RoK, antal

3 RoK, antal

5 RoK, antal

2 RoK, antal

4 RoK, antal

6-7 RoK, antal
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250 SPJÄLLET 1, 
POTTUGNEN 2***

28 50 144 56 278 19 031 68 1 058 4 232 53 807 123 458

251 JÖNS OLS 2 20 9 5 34 2 195 65 1 247 46 15 95

260 S:T MÅRTEN 2, 27; Norra** 2 4 5 8 19 2 083 110 1 083 17 3 955 11 141 12 59

270 LABBEN 1, VÄSTER 2:2* 18 36 18 72 5 782 80 1 113 41 479 12 125

280 KLOSTERGÅRDEN 2:19 1 4 057 1

281 REGNBÅGEN 7*** 56 46 22 9 133 10 304 77 1 146 13 419 97 87 330

282 REGNBÅGEN 7; 
kollektivhus***

3 2 5 7 3 20 1 530 77 1 154 20

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

125 87 204 78 494 32 322 65 980 1 79 82 1 240 175 113 865

284 SNÖDRIVAN 2*** 3 20 23 12 58 3 968 68 1 223 1 91 5 74 64

285 MOLNET 1*** 8 8 8 5 29 2 389 82 1 226 14 41 84

290 RÅDHUSRÄTTEN 1-4 15 115 146 157 61 494 45 670 92 924 10 3 226 168 5 070 318 84 1 074

294 HÄRADSRÄTTEN 1** 24 24 48 3 175 66 1 373 34 82

295 JORDABALKEN 5, 
JURYN 1; Ladugårds-
marken

84 45 22 2 4 157 12 277 78 1 059 1 56 94 66 318

296 FODERMARSKEN 1 3 3 174 58 1 368 4 4 438 14 21

300 OFFERKÄLLAN 1** 88 196 68 352 30 619 87 1 045 3 696 123 1 304 352 22 852

301 HILLEBARDEN 1*** 5 5 394 79 1 219 2 475 7 14

310 KRÄMAREN 1; 
Fäladstorget*

10 12 1 1 24 1 387 58 1 430 17 5 354 9 256 50

311 BULLERBYN 1 5 7 12 693 58 1 171 1 1 286 13

340 HAVAMAL 1, 2 28 198 67 51 14 358 23 931 67 938 66 1 710 140 146 710

341 EDDAN 1, 2 26 153 63 70 11 323 22 451 70 983 60 1 841 34 150 567

343 HAVAMAL 6 1 16 5 22 1 425 65 1 165 2 104 24

344 HAVAMAL 1, 2 
Oden**

36 33 24 6 99 5 862 59 1 445 10 1 512 109

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

62 34 12 6 114 8 718 76 1 052 5 690 73 41 233

346 LÅNGSKEPPET 2* 28 28 8 64 4 475 70 1 195 26 26 116

347 SNÄCKAN 2* 2 33 27 4 66 4 013 61 1 395 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**

19 32 31 82 4 360 53 1 552 5 827 50 137

365 SOLHÄLLAN 2; 
Solbacken

3 4 660 1 82 4

366 SOLHÄLLAN 2; Line-
lyckan, Linegården

5 8 660 5

370 JÄGAREN 7* 25 139 64 228 15 339 67 932 2 107 62 486 60 141 493

371 JÄGAREN 8*** 3 8 11 602 55 1 241 2 2 437 13

372 JÄGAREN 7; 
mark bostäder*

8 4 9 21 1 686 80 1 236 21

400 UARDA 1**, 2 75 47 38 160 13 737 86 974 2 391 36 148 54 92 344

401 SOLISTEN 3*** 74 53 36 9 172 12 543 73 1 147 2 161 1 12 101 67 343

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

28 9 19 56 5 744 103 944 25 39 120

405 MODERSMÅLET 1 48 28 24 4 104 8 996 86 1 054 3 453 1 112 49 57 214

406 FIOLEN 1 60 50 18 8 136 10 581 78 1 094 2 330 2 10 67 87 294

407 FIOLEN 1; kollektivhus 5 10 7 2 24 1 850 77 1 089 24

408 ÖSTRA TORN 27:11; 
Vänorten**

4 8 4 16 908 57 1 584 3 642 4 12 14 37

410 FLINTYXAN 1-3* 68 88 42 4 202 15 554 77 987 8 1 554 3 89 81 74 368

411 BOPLATSEN 1* 40 34 25 1 100 7 079 71 1 076 2 163 74 28 204

412 FORNBORGEN 1 74 47 37 158 12 513 79 1 073 1 184 87 66 312

450 ADELSFANAN 1, 
LIVDRABANTEN 1, 
ÄNKEDROTTNINGEN 2*

6 13 4 23 1 888 82 1 320 2 461 6 31

500 VÄSTER 3:32; Gasverket 77 77

BILAGA 2

1 RoK, antal

3 RoK, antal

5 RoK, antal

2 RoK, antal

4 RoK, antal

6-7 RoK, antal
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510 DAMMGÅRDEN 11 56 56

550 SLÅTTERVALLEN 2* 3 3 6 424 71 1 349 2 565 9 17

551 DIAKONISSAN 2, 
KRÄKLAN 1*

6 8 5 19 1 526 80 1 515 19

552 TRILOBITEN 1, 
AMMONITEN; Fossilen**

36 52 63 14 165 10 308 62 1 399 2 1 026 1 32 81 249

580 MJÖLET 1, 2, BINGEN 
1; Dalby

46 39 30 7 122 9 875 81 926 1 174 34 96 253

590 HÄLLAN 67; Dalby* 20 46 66 5 138 78 820 47 42 155

600 LJUNGEN 1, PRÄST-
KRAGEN 1, KORNET 1, 
KROKUSEN 1, CIKOR-
IAN 1, LYCKOKLÖ-
VERN 1; Dalby

48 12 70 28 2 160 10 747 67 1 076 1 17 104 265

610 KLOCKAREN 19, 29; 
Dalby

16 19 2 37 1 821 49 895 15 52

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

1 1 080 1

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 65 921 1 140 11 256 102 232

625 PÅSKLILJAN 1; Dalby* 15 11 10 36 2 901 81 924 20 20 76

626 KVARNSTENEN 1; Dalby 32 22 12 5 71 5 589 79 986 2 3 760 39 43 155

627 HEJDAN 1; Dalby* 3 12 4 19 1 558 82 1 313 19

628 GÄRDESÄNGEN 1; 
Dalby*

9 15 8 4 36 3 075 85 1 387 2 539 2 40

629 SKÅNEGÅSEN 1, 
FÄRSINGEHÄSTEN 1

7 7 9 23 1 900 83 1 462 2 25

630 VAPENHUSET 13**; 
S Sandby

14 23 15 4 56 3 285 59 1 125 4 655 14 322 27 30 131

631 MYRLILJAN 3, KARD-
BORREN 1; S Sandby

21 35 1 15 72 5 712 79 1 011 47 37 156

632 TVÄRSKEPPET 1; S 
Sandby

1 18 27 17 63 4 730 75 1 023 3 441 2 118 35 34 137

633 PRÄSTKAPPAN 25; S 
Sandby

16 16 4 36 2 472 69 1 181 20 21 77

634 TRON 1, ALLMOSAN 
1; S Sandby*

16 10 4 30 2 227 74 1 146 2 32

635 JORDHUMLAN 5; S 
Sandby***

16 9 1 3 29 2 140 74 963 1 47 8 17 55

636 RUNDKYRKAN 2; 
Fästan, S Sandby

2 4 398 2

637 RUNDKYRKAN 2; S 
Sandby**

14 14 28 1 832 65 1 453 21 49

640 SPINNROCKEN 1, 2; 
Genarp

8 13 10 31 2 102 68 930 15 12 58

641 LINBRÅKAN 6, 7; 
Genarp*

2 4 6 432 72 960 9 15

642 GRÄSLÖKEN 1, 
2, ÅBRODDEN 2; 
Genarp*

7 24 7 38 2 736 72 1 085 24 19 81

643 ULLEN 1; Genarp 6 10 16 1 205 75 919 1 20 7 24

645 GENARP 6:100: 
Genarp**

1 13 14 872 62 1 052 14

646 GENARP 6:100 Borgen; 
Genarp**

9 10 19 1 225 64 1 475 32 51

650 REVINGE 24:13-15, 
24:20; S Sandby

8 16 19 15 58 4 301 74 838 1 13 3 60 33 36 131

670 LITERN 1, 7; Veberöd* 4 6 6 16 1 370 86 897 6 11 33

671 HUMLAN 26; Veberöd* 3 3 182 61 941 3

672 FÅGELHUNDEN 1; 
Veberöd*

22 11 8 4 45 3 643 81 936 2 188 28 22 97

673 RUSSET 2; Veberöd* 10 14 24 1 708 71 1 211 24

675 GETINGEN 8 Vevre-
hemmet; Veberöd

3 3 677

676 GETINGEN 8; Veberöd** 12 4 16 947 59 1 432 16 32

TOTALT ANTAL 1 023 3 758 3 072 1 432 247 19 9 551 680 562 71 1 085 296 133 181 1109 22 152 3 689 2 886 17 531
Fördelning procent 10,7 % 39,3 % 32,2 % 15,0 % 2,6 % 0,2 %

BILAGA 2

*       Hyra exklusive värme och varmvatten
**    Hyra exklusive varmvatten
***  Hyra exklusive värme, inklusive varmvatten

Antalet garage- och parkeringsplatser exkluderar besöks-, handikapp- MCplatser och cykelboxar

1 RoK, antal

3 RoK, antal

5 RoK, antal

2 RoK, antal

4 RoK, antal

6-7 RoK, antal
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BILAGA 3

ANALYS AV BOKSLUT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2017-12-31

Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2017 Bokslut 2016
Förändring 
2016-2017 Budget 2018

tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm

Hyror, brutto 945 166 1 140 912 919 1 130 1 % 997 023 1 175

Övriga intäkter 28 310 34 13 669 17 102 % 13 595 16

   

Underhåll inkl underhålls-
återbäring

-193 732 -234 -198 422 -246 -5 % -179 709 -212

Reparationer -48 612 -59 -32 500 -40 46 % -44 811 -53

Fastighetsskötsel -45 652 -55 -61 374 -76 -27 % -46 554 -55

Sophantering, sotning -19 830 -24 -19 581 -24 -1 % -21 440 -25

Städning -15 726 -19 -15 949 -20 -4 % -14 525 -17

Bränsle, värme -92 863 -112 -90 336 -112 0 % -96 263 -113

Vatten -24 244 -29 -22 808 -28 4 % -25 482 -30

El -15 103 -18 -14 940 -18 -1 % -16 485 -19

Fastighetsskatt -23 999 -29 -22 772 -28 3 % -23 408 -28

Försäkringar (sak) -9 992 -12 -11 481 -14 -15 % -12 258 -14

Administration -96 100 -116 -76 851 -95 22 % -102 077 -120

Outhyrt -6 238 -8 -6 435 -8 -5 % -6 822 -8

Avskrivna fordringar -1 022 -1 -1 540 -2 -35 % -1 055 -1

Hyresgästernas medel -3 307 -4 -3 004 -4 7 % -4 057 -5

Antenn-avg, kabel-TV -6 343 -8 -6 184 -8 0 % -6 506 -8

Övriga kostnader -4 680 -6 -4 539 -6 1 % -5 049 -6

Avskrivning -173 250 -209 -131 142 -162 29 % -180 539 -213

Resultat fastighetsförsäljning 0 0 0

Återföring nedskrivning 7 950 10

   

Rörelseresultat 200 732 242 206 729 256 -5% 223 579 263

   
Räntor -73 812 -89 -85 308 -106 -16 % -68 100 -80

Resultat finansiella omsättn.tillg 60 0 158 0 -63 % 100 0

Resultat efter finansiella poster 126 980 153 121 579 150 2 % 155 579 183

   

Periodiseringsfond 12 095 15 13 572 17 -13 % 7 323 9

Skatt -30 855 -37 -29 682 -37 1 % -16 089 -19

Årets resultat 108 220 131 105 469 131 0 % 146 813 173

   
Drift, exkl skatter och outhyrt -290 612 -351 -270 753 -335 5 % -300 298 -354

Underhåll inkl underhållsrabatt -193 732 -234 -198 422 -246 -5 % -179 709 -212

Värme -92 863 -112 -90 336 -112 0 % -96 263 -113

Totalt -577 206 -696 -559 510 -692 1% -576 271 -679

Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler 828 748 808 168 848 500
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FEMÅRSÖVERSIKT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2017-12-31

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014
**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning

2017 2016 2015 2014*
2013 
K3**

RESULTATRÄKNING (MKR)

Bostadshyror 731 704 685 665 651

Lokalhyror 187 183 178 183 183

Garage och parkeringsplatser 22 21 20 18 18

Intäktsreduktioner -12 -12 -10 -10 -10

Övriga intäkter 36 18 18 29 18

Nettoomsättning 964 914 891 885 860

Driftskostnader -390 -365 -343 -336 -335

Underhållskostnader -183 -188 -182 -183 -167

Fastighetsskatt -24 -23 -22 -22 -22

Summa förvaltningskostnader -598 -576 -547 -541 -524

Driftnetto 366 338 344 344 336

Avskrivning fastigheter, inventarier -173 -151 -141 -140 -137

Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 8 20 0 0 0

Rörelseresultat 201 207 203 204 199

Resultat finansiella omsättningstillg. 0 0 0 1 2

Räntekostnader och likn res.poster -74 -85 -97 -101 -109

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 127 122 106 104 92

Bokslutsdispositioner 12 14 14 -9 -4

Skatt på årets resultat -31 -30 -30 -18 -19

ÅRETS RESULTAT 108 105 90 77 69

BALANSRÄKNING (MKR)

Materiella anläggningstillgångar 5 759 5 370 4 962 4 586 4 468

Finansiella anläggn.tillgångar 1 2 19 8 9

Omsättningstillgångar 354 258 187 271 231

Summa tillgångar 6 114 5 630 5 168 4 865 4 708

Eget kapital 1 382 1 275 1 180 1 092 1 017

Obeskattade reserver 141 153 167 181 172

Avsättningar 33 33 16 14 14

Långfristiga skulder 4 255 3 900 3 550 3 350 3 300

Kortfristiga skulder 304 269 255 228 205

Summa skulder och eget kapital 6 114 5 630 5 168 4 865 4 708
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31 DECEMBER 2017 2016 2015 2014*
2013 
K3 **

Anskaffningsvärde fastigheter (mkr) 6 933 6 943 6 551 6 373 6 187
Bokfört värde fastigheter (mkr) 5 268 4 727 4 445 4 403 4 346
Bedömt värde fastigheter vid värdering (mkr) 11 536 10 392 9 902 9 548 8 852

Antal lägenheter 9 551 9 275 9 121 9 038 8 974
Antal prima lokaler 296 293 282 280 289
Antal sekunda lokaler 1 109 1 100 1 095 1 079 1 093
Antal garage + p-platser 6 575 6 427 6 276 6 284 6 265

Summa uthyrningsobjekt 17 531 17 095 16 774 16 681 16 621

Yta bostäder 1000-tal kvm 681 664 654 648 645
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 133 129 127 125 128
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 22 20 21 21

Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 836 814 801 794 794

Antal nyproducerade lägenheter 271 164 81 66 102
Antal nyproducerade särskilda boende 88 17 22 10 16

Summa 359 181 103 76 118

INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)

Fastighetsförvärv (inkl mark) 31 33 49 28 11
Ny- och ombyggnad 674 376 132 185 242
Summa investeringar 705 409 181 213 253

NYCKELTAL

Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,3 % 3,7 % 3,9 % - -

Direktavkastning fastigheter 6,9 % 7,1 % 7,7 % 7,5 % 7,7 %

Direktavkastning på totalt kapital 6,5 % 6,5 % 6,9 % 7,1 % 7,5 %

Finansiering
Soliditet 24,4 % 24,8 % 25,4 % 25,3 % 24,5 %
Belåningsgrad summa tillgångar 75 % 74 % 74 % 74 % 74 %
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 35,0 % 35,6 % 34,2 % 33,0 % 34,8 %

Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 3,6 3,6 3,4 3,1

Förvaltning

Uthyrningsgrad, bostäder 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

Uthyrningsgrad, lokaler 99,3 % 98,9 % 99,3 % 99,2 % 99,3 %

Omflyttning, bostäder 10,1 % 9,7 % 11,1 % 10,2 % 12,1 %

Bostadshyra, kr/kvm 1 093 1 076 1 061 1 035 1 019

Underhållskostnad, kr/kvm 221 233 229 230 211

Driftskostnad, kr/kvm 435 428 415 406 405

Effektivitet

Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 442 418 432 414 424

Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 135 134 138 138 140
El, kWh/kvm 13,9 14,6 15 16 16,3
Vatten, liter/kvm 1 495 1 560 1 530 1 560 1 550

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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INTÄKTER (MKR)
BOSTÄDER INKL. REDUKTIONER
LOKALER
GARAGE, P-PLATSER OCH ÖVR.

FÖRVALTNINGSKOSTNADER
DRIFTKOSTNADER
UNDERHÅLLSKOSTNADER
FASTIGHETSSKATT

ÅRETS RESULTAT (MKR)

FASTIGHETSVÄRDEN OCH SOLIDITET
ANSKAFFNINGSVÄRDE FASTIGHETER
BOKFÖRT VÄRDE FASTIGHETER
SOLIDITET

INVESTERING BYGGNADER OCH MARK
NY- OCH OMBYGGNAD
FÖRVÄRV

DRIFTNETTO
enl SABO, inkl sek. lok

DIREKTAVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014
**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning
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GRI-REFERENS SIDA

STRATEGI OCH ANALYS

102-4 VD-ORD 6

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 ORGANISATIONENS NAMN 4

102-2 VARUMÄRKEN, PRODUKTER OCH TJÄNSTER 4

102-3 HUVUDKONTORETS SÄTE 4

102-4 VERKSAMHETSLÄNDER 4

102-5 ÄGARSTRUKTUR OCH FÖRETAGSFORM 4

102-6 MARKNADER 4

102-7 ORGANISATIONENS STORLEK 4

102-8 PERSONALSTYRKA 52

102-9 ORGANISATIONENS VÄRDE- OCH LEVERANTÖRSKEDJA 8

102-10 VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN UNDER PERIODEN 48

102-41 ANDEL MEDARBETARE SOM OMFATTAS AV KOLLEKTIVAVTAL 52

102-11 FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 8

102-12 HÅLLBARHETSINITIATIV SOM ORGANISATIONEN SKRIVIT UNDER www.lkf.se

102-13 MEDLEMSKAP www.lkf.se

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH AVGRÄNSNINGAR

102-46 PROCESS FÖR ATT IDENTIFIERA INNEHÅLL 16

102-47 AVGRÄNSNINGAR AV DE VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGORNA 16

103-1 AVGRÄNSNINGAR AV DE VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGORNA 16

102-48 FÖRÄNDRAD INFORMATION FRÅN TIDIGARE REDOVISNING 16

102-49 BETYDANDE FÖRÄNDRINGAR I OMFATTNING, AVGRÄNSNINGAR 16

INTRESSENTRELATIONER

102-40 ORGANISATIONENS INTRESSENTER 12

102-42 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT IDENTIFIERA INTRESSENTER 12

102-43 METOD FÖR INTRESSENTDIALOG 12

102-44 VIKTIGA FRÅGOR FÖR RESPEKTIVE INTRESSENTGRUPP 12

REDOVISNINGENS PROFIL OCH OMFATTNING

102-45 BOLAG SOM OMFATTAS AV REDOVISNINGEN 5

102-50 REDOVISNINGSPERIOD 5

102-51 TIDPUNKT FÖR SENASTE REDOVISNING 5

102-52 REDOVISNINGSFREKVENS 5

102-53 KONTAKTPERSON 5

102-54 ANVÄNDANDE AV GRI SRS 5

102-55 GRI-INDEX 92

102-56 EV EXTERNT BESTYRKANDE 5

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer 
för hållbarhetsrapportering. Rapporten är gjord enligt GRI:s riktlinjer, Sustainability Reporting 
Standards (SRS), nivå Core. Data och information som presenteras har samlats in under 2017.

Nedan återfinns de aspekter och indikatorer som bedömts vara mest väsentliga för bolaget 
och våra intressenter. Denna analys presenteras närmare på sidan 16.

GRI-INDEX

GRI-INDEX
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STYRNING

102-18 ORGANISATIONENS STYRNINGSSTRUKTUR 10

308-1 ANDEL AV LEVERANTÖRER SOM GRANSKATS AVSEENDE MILJÖKRAV 10

414-1 ANDEL AV LEVERANTÖRER SOM GRANSKATS AVSEENDE SOCIALA KRAV 10

103-1/-2/-3 STYRNING 10

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 VÄRDERINGAR OCH ETISKT UPPFÖRANDE 11, 49

206-1 RÄTTSFALL KOPPLADE TILL ANTI-KONKURRENS 11

205-1 KOMMUNIKATION OCH TRÄNING I ANTI-KORRUPTION 10

418-1 KUNDERNAS INTEGRITET 11

103-1/-2/-3 STYRNING 10, 48

EKONOMISKA INDIKATORER

201-1 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT VÄRDE 56

203-2 INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN 8

103-1/-2/-3 STYRNING 10

MILJÖMÄSSIGA INDIKATORER

ENERGI

301-1 ENERGIFÖRBRUKNING INOM ORG. 46

301-2 ENERGIFÖRBRUKNING UTANFÖR ORG. 46

302-3 ENERGIINTENSITET 46

302-4 MINSKNING I ENERGIANVÄNDNING GENOM ENERGIEFFEKTIVISERING 46

302-5 MINSKNING I ENERGIBEHOV FÖR PRODUKTER OCH TJÄNSTER 33, 46

103-1/-2/-3 STYRNING 39

AVFALL

306-2 AVFALLSHANTERING 41, 46

103-1/-2/-3 STYRNING 41

INDIKATORER FÖR ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR

401-1 ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALOMSÄTTNING 53

403-2 ARBETSRELATERADE OLYCKOR OCH SJUKDOMSFALL 53

404-2 PROGRAM OCH UTBILDNINGAR FÖR ANSTÄLLDAS UTVECKLING 50

405-1 MÅNGFALDSINDIKATORER FÖR LEDNING OCH MEDARBETARE 52

103-2 TVISTER OCH MENINGSSKILJAKTIGHETER 51

103-1/-2/-3 STYRNING 48

INDIKATORER FÖR SAMHÄLLSFRÅGOR

413-1 AKTIVITET FÖR LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING 30

415-X PÅVERKAN PÅ OFFENTLIGA BESLUT 8, 30

103-1/-2/-3 STYRNING 30, 42

INDIKATORER FÖR PRODUKTANSVAR 

301-1 PRODUKTERS OCH TJÄNSTERS MILJÖPRESTANDA 25, 33

416-1 PRODUKTER SOM ÄR BEDÖMDA UR HÄLSO-/SÄKERHETSPERSPEKTIV 25

102-2 KUNDNÖJDHET 15

103-1/-2/-3 STYRNING 14, 33
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