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Uppsalahem med sina fyra dotterbolag är hyresvärd åt cirka 25 000 Uppsalabor – unga 
som gamla. Ytterligare 45 000 personer är intresserade av en bostad hos Uppsalahem.

ägare
Uppsalahem AB ägs till 91 procent av Uppsala 
kommuns bolag Uppsala Stadshus AB. Reste
rande nio procent ägs av Uppsala kommun. 
Uppsalahem har som kommunägt företag en 
politiskt sammansatt styrelse som utses av 
Uppsala kommunfullmäktige. Sammansätt
ningen av styrelsen avspeglar de politiska parti
ernas representation i kommunfullmäktige. 

Ägardirektiven för Uppsalahem fastställs 
av Uppsala kommunfullmäktige och av sty
relsen för Uppsala Stadshus AB.

Ägardirektiven för 2007 beskrivs i Uppsala 
kommuns verksamhetsplan (IVE 2007–2010) 
från november 2006, vilken återfinns på www.
uppsala.se.

Uppsalahem uppfyller kommunfullmäk
tiges alla direktiv och avkastningskrav.

Vision
Uppsalahems vision är att vara ”lite mera värd”. 
Det innebär att företaget ska erbjuda ett brett 
utbud av boende för olika faser i livet. Alla  
som bor hos Uppsalahem ska känna sig trygga 
och trivas samt få gehör för sina önskemål om 
det egna boendet. 

Koncernstruktur
Uppsalahemkoncernen består av Uppsalahem 
AB som är moderbolag till fyra dotterbolag 
med fastigheter i Uppsala kommun – Uppsa
lahem Servicebostäder AB, Fastighetsbolaget 
Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB samt det 
vilande bolaget Uppsalahem Attika AB.

Organisationen är indelad i tre affärsområ
den:

• Affärsområde Bostad ansvarar för fastig
hetsförvaltning, fastighetsdrift och kund
service.

• Affärsområde Bostadsproduktion planerar 
och bygger nya bostäder.

• Affärsområde Servicebostäder ansvarar 
för fastighetsförvaltningen av senior, 
vård och stödboenden.

Dessutom finns ett affärsstöd bestående av 
funktioner för ekonomi, finans, personal och 
information.

Fastighetsbestånd
Uppsalahem äger och förvaltar 233 fastigheter 
inom Uppsala kommun med cirka 13 200 lä
genheter, 1 200 lokaler av olika slag samt 6 600 
garage och parkeringsplatser. Det samman
lagda marknadsvärdet bedöms till 8,8 Mdr. 
Förvaltningsfastigheternas uthyrningsbara yta 
är 925 000 kvm, varav 775 000 kvm är bostä
der och 150 000 kvm lokaler.

Fastighetsbeståndet marknadsvärderas 
varje år och jämförs med andra bostadsbolag 
inom allmännyttan och övriga fastighetsägare 
genom Svenskt Fastighetsindex, SFI/IPD.

Kunder
Antalet hyresavtal under 2007 var i snitt 
11 400, varav cirka 10 600 för vanliga lägen
heter, 300 för seniorbostäder, 240 för student
bostäder och 50 för ungdomsbostäder. Till 
detta kommer Uppsala kommuns kontrakt 
för bostäder för vård och stödboende. 

Vid årsskiftet 2007/08 var cirka 45 000 
personer anmälda som bostadssökande hos 
Uppsalahem.

Detta är Uppsalahem
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medarbetare
Vid årsskiftet 2007/08 hade Uppsalahem 
232 tillsvidareanställda medarbetare, varav 
92 tjänstemän och 140 fastighetsanställda. 

Förvaltning
Den största delen av fastighetsförvaltningen 
inom Uppsalahem sköts internt. För att kva
litetsmäta den egna verksamheten köps 20–30 
procent av driften av externa entreprenörer. 
Inga förvaltningstjänster säljs till andra fastig
hetsägare. Uppsalahems fastighetsförvaltning 
mäts varje år ur effektivitetssynpunkt och jäm
förs med andra förvaltningsbolag.

historik
I början av 1940talet präglades Sveriges städer 
av bostadsbrist och trångboddhet. Efter andra 
världskrigets slut beslutade riksdagen att mins

ka bristen och öka kvaliteten på boendet, och 
ett stort antal allmännyttiga bostadsföretag 
bildades. 1946 bildades Stiftelsen Uppsalahem 
och bostadsområdet Lasseby i Eriksberg blev 
Uppsalahems första byggprojekt. Vid årsskif
tet 1981/82 ombildades Stiftelsen Uppsala
hem till aktiebolag med namnet Uppsalahem 
AB. Under Uppsalahems över 60åriga historia 
har samhället förändrats och livsvillkoren för 
människor ändrats och därmed behovet av 
bostäder. Under perioder har efterfrågan på 
bostäder varit hög och bostadsstandarden ökat. 
Detta gäller särskilt när 40talisterna skulle 
ha eget boende under 1960 och 1970talen. 
Även idag påverkar det stora antalet 40talis
ter bostadsbyggandet genom att alltfler kom
mer att behöva ett mer tillgängligt boende, 
med exempelvis bredare dörrar, inga trösklar 
samt hiss.

Uppsalahem bygger framtidens 
boende i Luthagen. På tomten till 
det gamla cementgjuteriet i bortre 
Luthagen planerar Uppsalahem  
att bygga ett nytt och modernt 
bostadskvarter med ungefär 800 
bostäder med blandade upplåtelse
former. Området har fått namnet 
Två Torn. Bygget beräknas starta 
2009.
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Finansiell	sammanfattning

 Resultatet efter finansiella kostnader 
uppgår till 51,9 Mkr.

 Årets nettoomsättning ökar med 39,4 Mkr  
till 844,8 Mkr. 

 Årets kassaflöde från den löpande verk
samheten före förändring av rörelsekapi
talet och betald inkomstskatt uppgår till 
160 (188) Mkr.

 Periodens investeringar i anläggningstill
gångar uppgår till 438 (426) Mkr.

 Fastigheternas värdeförändring uppgår 
under året till cirka 5,8 procent.

 Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår 
per årsskiftet till 8 787 Mdr.

 Hyresnivåerna har höjts i genomsnitt 
med 1,96 procent från 20071001. 

 Uppsalahem har av Standard & Poor´s 
uppgraderats från Stabile till Positive 
och har numera följande rating A/Positi
ve/A1, nordisk ratingskala K1. Senaste 
publicering är från 7 november 2007.

Väsentliga	händelser

 Antalet färdigställda och inflyttade lä
genheter uppgår till 340.

 108 nya lägenheter startades 2007.

 Per 31 december 2007 finns det 427 
lägenheter under produktion.

 Hyresmarknaden präglas under året av 
fortsatt hög efterfrågan på bostäder.

 Under februari tillträdde den nya styrel
sen för Uppsalahem i och med att den 
borgerliga alliansen fick majoritet i kom
munfullmäktige.

 I tillkommande ägardirektiv till Upp
salahem fastslås att det är möjligt att 
ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 
Ett hundratal intresseanmälningar har 
inkommit till Uppsalahem. Alla om
bildningar måste uppfylla av styrelsen 
fastställda kriterier.

 Uppsalahems bostadsfastighet Tegnér
parken fick 2007 Upsala Nya Tidnings 
stadsmiljöpris.

 Uppsalahem ökar kompetensen inom 
energi och miljö. Flera rekryteringar har 
skett inom energi och miljöområdet. 
Satsningar görs bl.a. på att förbättra 
informationen internt och externt. 

 Kundundersökningarna som genomförts 
visar att serviceindex har ökat med 1,9 
procent både för seniorbostäder och 
övriga bostäder. 

 Omflyttningen under året uppgår till 
13,1 procent vilket är en minskning 
med 1,4 procent mot föregående år.

 Uppsalahem var en av huvudvärdarna 
för Linnéjubileet i Uppsala. 

 Antal årsarbetare i koncernen uppgår 
till 222 (223).
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Boende i fastigheten Tavastehus har fått 
erbjudande om att ombilda till bostadsrätt.
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Ett omväxlande år

ny	styrelse
I slutet av februari 2007 tillträdde Uppsalahems nya styrelse, till 
följd av att den borgerliga alliansen fick majoritet i kommunfull
mäktige. Ägardirektiven för Uppsalahems del ändrades endast 
marginellt för 2007 men inför 2008 har en revidering gjorts, där 
man öppnat upp för att ombildning av hyresrätter till bostadsrät
ter kan ske.

resultatmålen	uppfyllda
Uppsalahem har under året nått stabila ekonomiska resultat, som 
förväntat. Vi möter resultatkraven från ägarna och lever upp till 
de prognostiserade resultaten. Värt att notera är att de finansiella 
posterna har ökat med 30 miljoner under 2007 vilket huvudsakligen 
förklaras med anpassningar till högre marknadsräntor. 

I likhet med tidigare år har fastighetskostnaderna fortsatt att 
öka. Fastigheternas åldersstruktur gör att det är nödvändigt att ha 
en aktiv åtgärdsplan för detta. Vi märker också av höga kostnads
ökningar inom branschen för byggtjänster och byggmaterial. 

räntorna	påverkar
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s har glädjande nog upp
graderat Uppsalahem till ”A/Positive/A1/K1” under året. Ratingen 
grundar sig på Uppsalahems finansiella ställning, tillfredsställande 
lönsamhet och fastighetsportföljens höga värden, i kombination med 
en stark efterfrågan på bostadsmarknaden i Uppsala. 

Under året har Uppsalahem refinansierat en del av företagscer
tifikatprogrammet och tecknat nya 10åriga basräntelån. De nya 
lånen medför en lägre räntekostnad, vilket behövs för att uppväga 
marknadsräntornas ökning i slutet av 2007 till följd av oron på 
finansmarknaden.

prisade	insatser	inom	nybyggnation
Uppsalahem påbörjade under året nyproduktion av betydligt färre 
bostäder (108 bostäder, varav 56 är särskilda boenden beställda av 
Uppsala kommun) än året innan. Det beror på att ett antal projekt 
tidigarelades till 2006 då hela 564 nya bostäder skapades med hjälp 
av statliga bidrag som nu är avskaffade. 

Så länge det finns en efterfrågan på bostäder 
kommer Uppsalahem att fortsätta bygga nytt, 
men utan de statliga stöden kommer hyresni
våerna att öka och då gäller det att vi lyssnar 
på marknaden och om så behövs kommer vi 
att bromsa nyproduktionen. 

Uppsalahem arbetar aktivt med partnering, 
vilket innebär ett nära samarbete med gemen
samt uppsatta mål mellan byggherre, entrepre
nör, arkitekt och ibland även konsult. Samar
betsformen har varit framgångsrik och under 
2007 fick Uppsalahems nyproduktionschef ta 
emot HBVs inköpsstipendium tack vare det 
framgångsrika arbetet med just partnering. 

hållbart	boende
Hållbart boende delas ofta in i sociala, ekono
miska och miljömässiga aspekter. Som allmän
nyttigt bolag är den sociala aspekten självklar 
men den affärsmässiga aspekten vägs in alltmer 
för att säkra bolagets långsiktighet. Det är viktigt 
att diskutera vilket socialt ansvar hyresgäster har 
och om ansvaret är lika stort i alla upplåtelse
former. Den miljömässiga aspekten är i fokus i 
vår nyproduktion för att skapa ett så energisnålt 
och miljömedvetet boende som möjligt. Varje 
projekt har en miljöplan och många detaljer i 
byggandet skapar ett mer hållbart boende. Den 
stora energislukaren är dock det befintliga be
ståndet och vi arbetar med att få ner media
förbrukningen.

Kompetensen och bemanningen inom  
energi och miljöområdet har utökats för att 
möta de nya krav som ställs på oss som bo
stadsföretag. För att konkretisera arbetet har 
Uppsalahem tagit fram sju miljönyckeltal – olja, 

Uppsalahem har fortsatt den stora nyproduktionen av lägenheter som påbörjades 
2006 även om antalet nystartade bostäder under 2007 minskat. Miljöarbetet har fort
satt med stor intensitet och begreppet ”hållbart boende” är i fokus. Ekonomin är stabil. 
Ägaren har öppnat upp för att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

VD har OrDET:
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UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

värme, vatten, el, drivmedel, avfall och MIBB (miljöinventering i befintlig 
bebyggelse). Uppsalahem har även satsat på information om energi och miljö, 
eftersom det är viktigt att vi alla bidrar till att skapa ett så långsiktigt hållbart 
boende som möjligt, och då är det även beteenden som måste ändras. 

nöjdare	kunder
Både Uppsalahem och dotterbolaget Uppsalahem Servicebostäder fick ta 
emot pris för årets lyft när det gäller nöjda kunder, grundat på kundunder
sökningen för 2006. Det var väldigt glädjande att få konkreta bevis på att 
Uppsalahems arbete med förbättrad kundservice ger resultat. Det ger oss 
ännu större motivation att fortsätta arbeta med våra kärnvärden trygghet, 
trivsel och dialog. Vi är mycket glada över att våra kunder trivs så bra och 
är nöjda med den service vi ger. 

Även kundundersökningen för 2007 gav goda resultat, serviceindex 
ökade med 1,9 procent överlag. För att skapa bättre kundservice gällande 
skötselkvalitet har vi gjort justeringar i organisationen. Våra två avdelningar 
– Boservice och Teknisk Service – har slagits ihop till nya Fastighetsservice, 
med stort fokus på ekonomi, effektivitet och tydligare ledarskap. 

För att få bättre kunskap och att fånga upp förbättringsförslag om 
Uppsalahems rutiner och information vid omflyttningar i våra bostäder, 
har in och avflyttningsenkäter samlats in under 2007. 

skärpta	myndighetskrav
Uppsalahem arbetar kontinuerligt med att leva upp till de krav som ställs 
från myndigheter. En ny lagstiftning om energideklaration är beslutad och 
Uppsalahem står väl förberedd då vi redan har beräknat teoretisk energi
åtgång för våra fastigheter som ett led i att optimera energiförbrukningen. 

Fortsatt	stark	marknad	för	hyresrätten	
I Uppsala är andelen hyresrätter liten i jämförelse med hur det ser ut totalt 
i riket. Bristen på hyresrätter visar sig genom den stora efterfrågan på Upp
salahems hyresrätter, i snitt 175 sökande per lägenhet. Den stora gruppen 
ungdomar födda 1990 och 1991 kommer snart att flytta hemifrån och behöva 
egna bostäder, samtidigt som den stora gruppen 40talister lämnar villa och 
trädgårdsskötsel för ett behagligare boende. 

Allmännyttans hyresnormerande roll är på väg att försvinna, vilket vi tror 
kommer att göra Uppsalahem ännu mer attraktivt på bostadsmarknaden i 
jämförelse med andra aktörer. Den långa och kraftiga prisuppgången på bo

Den nya lagen om ett nationellt lägen
hetsregister har trätt i kraft och medför att 
vi behöver uppdatera våra administrativa 
system. 

Uppsalahem arbetar kontinuerligt 
med risk och säkerhetsfrågor. Ett exem
pel där Uppsalahem på ett bra sätt följer 
lagar och förordningar är SBA, Systematiskt 
Brandskyddsarbete, som genomarbetats un
der året. Kontroll av datasäkerheten görs 
regelbundet och under 2007 har vi även 
genomfört utbildningar i hur man hante
rar hot och våld för att göra medarbetarna 
tryggare. 

Uppsalahem gjorde under tidigt 
1990tal en omfattande PCBinventering 
av fastigheterna. Under 2008 kommer en 
komplettering av denna inventering att 
genomföras för att kunna möta skärpta 
myndighetskrav. 

Uppsalahem blev under 2007 granska
de av ombudsmannen för etnisk diskrimi
nering (DO) som ett av elva bostadsbolag. 
Efter att ha avslutat granskningen anser DO 
att Uppsalahem uppfyllt lagens krav. Det är 
roligt att få ett kvitto på att verksamheten 
fungerar mycket bra.

stadsrätter och äganderätter i kombination 
med höjda räntor kan göra att fler väljer att 
hyra sitt boende istället för att köpa. 

Uppsalahem fortsätter att skapa bo
städer för målgruppen från 55 år och där 
ge  möjlighet att bygga upp ett kontaktnät 
och ha en aktiv livsstil bland jämngamla. 
Det är seniorbostäder med hög ambition 
avseende tillgänglighet och trygghet och de 
placeras med närhet till allmän service. Vi 

Marknaden för hyresrätter är stark. I snitt  
är det 175 sökande per ledig lägenhet.  

Vi fortsätter att satsa på att skapa nya bostäder.”
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Åsa	hedenberg

VD Uppsalahem aB

tror dessa boenden är ett koncept för fram
tiden i och med att befolkningen blir allt 
äldre och föredrar att bo hemma så länge 
som möjligt. 

Även behovet av vårdboenden för äldre 
ökar. Uppsala kommun planerar för 500 
fler vårdplatser under mandatperioden, 
och Uppsalahem Servicebostäder AB för
väntas kunna producera en del av dessa. 
Regeringen utreder även så kallade trygg
hetsboenden, som är en mellanform mellan 
senior och vårdboenden. 

rättvisare	hyror
Uppsalahem och Hyresgästföreningen be
driver sedan mer än fem år tillbaka ett sam
arbete för att skapa rättvisare hyror. Detta 
innebär att hyressättningen kommer att 
differentieras grundat på hyresgästernas 
egna värderingar. Hänsyn tas till standar
den i bostaden men också till faktorer som 
hur tryggt bostadsområdet är, hur närom
rådet och närheten till service ser ut samt 
bostadens läge. Arbetet ska nu föras ut i 
praktiken och kommer att pågå under flera 
år. En mer rättvis hyressättning kommer att 
stärka konkurrenskraften för hyresrätten 
som upplåtelseform.

mångfald	av	boendeformer
I de nya ägardirektiven för 2008 finns ut
rymme för eventuell ombildning av hyres
rätter till bostadsrätter. Uppsalahem värnar 
om hyresrätten och en av bolagets främsta 
uppgifter är att även i fortsättningen skapa 
nya hyresbostäder, men vi vill även skapa 
möjligheten till andra boendeformer i våra 
större bostadsområden för att bidra till en 
mångfald av boendeformer och hustyper. 
Ombildningsdiskussioner har under året 
förts i bland annat Tavastehus i FlogstaEke
by och på Kvarngärdet och det finns kon
kreta planer på att bygga äganderättsradhus 
i Stenhammarsparken i Gottsunda. I Lutha
gen säljer vi bostäderna i den ombyggda 
kappfabriken Kapplasse som bostadsrätter, 
på grund av att bevarandekraven medförde 
höga byggkostnader. 

hållbart	boende	och	kundservice		
i	fortsatt	fokus
Även under 2008 kommer Uppsalahems 
satsningar på att skapa och utveckla ett håll
bart boende att genomsyra verksamheten. 
Energibesparingar och ännu bättre service 

till våra kunder kommer att vara prioriterat och leveranskvaliteten 
ska mätas och förbättras. 

skydd	mot	olyckor
Säkerhet kommer att fortsätta vara en prioriterad fråga. En noggrann 
genomgång gjordes av det systematiska brandskyddsarbetet under 
2007 och nu ska Uppsalahem ta fram ett handlingsprogram i enlighet 
med lagen om skydd mot olyckor (LSO). Alla Uppsala kommuns 
nämnder och bolag ska presentera ett sådant handlingsprogram till 
kommunstyrelsen i november 2008. 

stort	underhållsbehov
Många av Uppsalahems bostadsområden står inför genomgripande 
underhållsåtgärder och finansieringen är en utmaning för oss. 
Alla de som bor hos oss vill naturligtvis få renoverat, men det 
gäller att skapa en ökad förståelse bland kunderna för att 
renoveringarna måste finansieras via hyreshöjningar. Under 
2008 måste vi även fatta beslut om hur vi i framtiden ska 
förse våra hyresgäster med bredband, tv och telefoni.

Generationsväxling
Fastighetsbranschen behöver kompetenta medarbe
tare och det finns en 
oro för att det blir en 
brist på arbetskraft, 
dels beroende på 
generationsväx
lingen och dels 
på grund av en 
kompetensväxling. 
Branschen måste 
attrahera ungdomar 
för att dessa ska välja att 
utbilda sig inom fastighets
området. Uppsalahem arbetar 
därför med att höja kompetensen 
hos medarbetarna och stärka  
varumärket.  

anpassa	oss	till	högre	ränte-
nivå	–	en	stor	utmaning
Uppsalahem står väl rustade för anpass
ning till 2008 års räntenivå, som ligger 
något högre än tidigare. Då räntenivå
erna är av stor betydelse för resulta
tet, har budgeten anpassats och en 
förståelse arbetats in inom orga
nisationen att vi måste anstränga 
oss lite extra under året.
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samhällsperspektivet
Som kommunalt bolag ska Uppsalahem göra 
nytta för samhället. Inom detta ligger det so
ciala ansvaret som en viktig del. Utgångspunk
ten är att tillfredsställa dagens efterfrågan av 
bostäder och att tillgodose kommande gene
rationers bostadsbehov. Ledorden är kärnvär
dena trygghet, trivsel och dialog. Uppsalahems 
engagemang i samhälle och miljö påverkar at
tityden till företaget och är därför en viktig del 
i varumärkesarbetet.

Uppsala ska vara en bra och hälsosam miljö 
att leva i. För Uppsalahem innebär det att med
verka till en god regional men även global miljö, 
att natur och kulturvärden tas tillvara och 
utvecklas, att fastigheterna sköts och de nya 
byggnader som uppförs placeras och utformas 
på ett sätt som gynnar miljön. Det är under 
dessa förutsättningar Uppsalahem verkar – att 
vara en del av samhället, och att skapa ett 
hållbart boende där hyresgäster trivs och är 
trygga i sina bostäder och områden.

Sveriges befolkning lever allt längre och 
behöver många gånger ett boende som är 
bekymmersfritt på äldre dagar. Inom Upp
salahem pågår därför ett arbete med att för
bättra vissa bostäder så att de ger möjlighet till 
kvarboende i det egna området, till exempel 
genom en bättre tillgänglighet, trygghet, ge
menskap och service. En annan boendeform 
för personer över 55 år är seniorbostäder som 
är anpassade för ett boende på lång sikt. Även 
vanliga nybyggda lägenheter har idag en så
dan standard att de passar att bo i även på 
äldre dagar. 

Uppsalahem – en del av samhället
Uppsalahem har en viktig uppgift: att bidra till utvecklingen av Uppsala som en bra kommun 
att leva och bo i. Där ingår att ständigt utveckla boendet i samverkan med hyresgästerna. 
Företaget har under många år arbetat med frågor som rör samhällsutveckling. Det syns  
i kärnvärden, affärsidé och den dagliga verksamheten. Under 2007 har arbetet med att 
skapa ett mer hållbart samhälle tydliggjorts och det kommer att fortsätta prägla verksam
heten framöver.

hållbart	boende
Cirka 25 000 personer bor hos Uppsalahem, 
vilket kräver en ansvarsfull förvaltning. Tan
ken på hållbar utveckling är idag självklar och 
Uppsalahem arbetar aktivt med att skapa en 
god boendemiljö som bidrar till en minskad 
miljöbelastning i samhället. Ett hållbart boen
de innebär för Uppsalahem att öka kvaliteten 
i bostäderna och på sikt minska kostnaderna 
både för kunderna och för företaget samt att 
bidra till att kommande generationer får möj
lighet till ett miljömässigt bra boende.

Energi och miljöfrågor är, och har under 
en längre tid varit, en integrerad del av Uppsa
lahems arbete och många olika projekt pågår. 
Frågorna måste behandlas på ett långsiktigt 
hållbart sätt så att den egna verksamheten 
och kundernas boende utvecklas positivt. 
Från 2004 har Uppsalahem, tack vare mins
kad energiförbrukning och att fjärrvärmen 
idag är miljövänligare än tidigare, minskat 
koldioxidutsläppen från driften av fastighe
terna med 30 procent. 

Det är viktigt att minska energiförbruk
ningen i befintliga hus genom att tilläggsisolera 
fasader, vindar och tak, byta ut gamla fönster 
mot energifönster och gamla vitvaror mot en
ergisnålare modeller. Utmaningen är inte att 
veta vilka åtgärder som ska göras utan hur den 
stora underhållsvolymen ska finansieras.

Uppsalahem arbetar även med hållbart 
byggande i nyproduktionen. Tilläggsisolering, 
energifönster och aktivt arbete med att bryta 
köldbryggor är åtgärder som tillsammans hjäl
per till att spara energi. Dessutom har all ny

hållbart	boende

”Begreppet	hållbart	

boende	omfattar	tre	

aspekter	som	ska	vara	

långsiktigt	hållbara	–	den	

ekonomiska,	den	sociala	

och	den	miljömässiga.	

Uppsalahem	har	länge	

arbetat	med	dessa	frågor,	

men	det	är	först	nu	som	

begreppet	”hållbart	

boende”	har	börjat	

användas	mer	frekvent.	

Inom	Uppsalahem	är	vi	

stolta	över	att	vi	redan	

kommit	långt	i	arbetet	och	

att	vi	fokuserat	rätt.	Vi	

brukar	beskriva	vår	

verksamhet	utifrån	våra	

kärnvärden	och	strategier	

som	innehåller	dessa	tre	

aspekter”.
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Uppsalahem – en del av samhället

produktion individuell mätning av värme och 
vatten vilket leder till minskad förbrukning. 

Uppsalahem ger de boende förutsätt
ningar att leva lite mer miljövänligt, men det 
krävs att alla tar sitt ansvar genom att spara 
energi och vatten, sortera sopor, hålla sig in
formerad om hur man lever miljövänligare 

hyresrätten

hyresrätten	som	boendeform	

ger	en	energisnål	och	hållbar	

boendemiljö,	bostäder	som	

passar	alla	och	med	ny	

teknik	i	nyproduktionen.	

att	bo	i	hyresrätt	gör	

livet	enklare	på	många	sätt.	

man	slipper	praktiska	frågor	

som	snöskottning	och	

gräsklippning	och	det	kostar	

ingenting	när	kylen	går	

sönder.	man	får	hjälp	med	

renovering	och	–	precis	som	

när	man	äger	sin	bostad	–	

kan	man	själv	bestämma	om	

man	vill	förbättra	sin	

boendemiljö	utöver	vad	som	

är	standard.	

och acceptera en lägre inomhustemperatur. 
En ökning av temperaturen med en grad ökar 
koldioxidutsläppen med cirka 1 500 ton och 
kostar 4,5 miljoner kronor per år. Något att 
tänka på när man vill höja den 20gradiga in
omhustemperaturen. 

Uppsalahem	som	aktör

Uppsalahem	deltar	i	en	rad	olika	samarbeten	och	intresseorganisationer	i	syfte	att	
medverka	till	samhällets	och	bostadsbranschens	utveckling.

Byggherrarna

Fastighetsägarföreningen

Fastigo

handelskammaren	i	
Uppsala	län

hBV,	Inköpsförening	
husbyggnadsvaror

Kth	Byggenskap

lärarena	Gottsunda

partnerskap	Uppländsk	
drivkraft

saBo,	de	allmännyttiga	
bostadsföretagens	
organisation

spD/IpD,	svenskt	
Fastighetsindex	

tryggare	Uppsala	län

Up-aros	asyl

Varumärket	Uppsala

Vi	i	stan

Bostadsområdet	tuna	Backar	
är	ritat	av	stadsarkitekten	

Gunnar	leche.
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social	kvalitet
Nöjda kunder som trivs i sitt boende är 
grundläggande för Uppsalahems verksamhet. 
Uppsalahem följer varje år upp den sociala 
kvaliteten i boendet för att försäkra sig om att 
företagets bostadsområden är attraktiva och 
att de boende trivs. Mätningarna görs genom 
tre större kundundersökningar där ett antal 
kvalitetsfaktorer som mäter den sociala bo
endekvaliteten har identifierats:

• Trygghet: Kundens upplevelse av trygg
het i sitt boende, både av social karaktär 
samt ur en säkerhetsaspekt.

• Trivsel: Kundens upplevelse av trivseln i 
bostaden och omgivningen.

• Dialog: Kundens upplevelse av kontak
ten med Uppsalahem.

• Rent och snyggt: Kundens upplevelse 
av hur rent och snyggt det är i trapp
uppgångar, på gårdar, i tvättstugor och 
källare samt på vindar.

Kundundersökningarna, som görs varje år 
bland en tredjedel av hushållen som bor hos 
Uppsalahem, drygt 3 000 personer, speglar hur 
nöjda kunderna är med sitt boende.

Svaren i 2007 års kundundersökningar, 
både bland boende i vanliga lägenheter och i 
seniorbostäder samt i den anpassade under
sökningen som genomförs bland personal på 
särskilda boenden, visar att Uppsalahem blir 
allt bättre som hyresvärd. Uppsalahem fortsät
ter dock att sträva efter att hyresgästerna ska 
bli ännu nöjdare och anse Uppsalahem vara 
ännu ”lite mera värd”.

U p p s a l a h e m s  
s a m a r b e t e  m e d  h y r e s -
g ä s t f ö r e n i n g e n
Samarbetet med Hyresgästföreningen drivs 
på flera sätt, på olika nivåer inom Uppsala
hem och med olika syften och förutsättningar. 
Enligt hyreslagen ska samarbetet ske genom 
olika förhandlingar men även genom frivil
ligt arbete.

Förhandlingar
Uppsalahem har enligt hyreslagen en legal 
uppgift att träffa överenskommelser med 
Hyresgästföreningen vid alla hyresförändringar 
och hyressättningar. Om parterna inte kommer 
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överens prövas generella hyresförhandling
arna av Hyresmarknadskommittén (HMK). 
Godkännande av ombyggnader, vissa hyres
värdesprövningar och av hyra kan avgöras av 
Hyresnämnden. Förhandlingar sker även vid 
tvister mellan Uppsalahem och en enskild 
hyresgäst. 

Frivilligt	samarbete
Inom Uppsalahem finns 45 lokala hyresgäst
föreningar som arbetar efter avtalet om kol
lektivt boendeinflytande mellan Uppsalahem 
och Hyresgästföreningen. Uppsalahem ska 
bland annat genom sina förvaltare informera 
och diskutera med de lokala hyresgästfören
ingarna om alla väsentliga händelser som rör 
respektive bostadsområde, exempelvis ord
ningsfrågor och fastighetsskötsel samt ansvara 
för uthyrningen av fritidslokaler.

Två kommittéer med representanter från 
Uppsalahem och Hyresgästföreningen finns: 
Kommittén för utveckling av hyresgästinfly
tande (KUH) som har det övergripande an
svaret för utvecklingen av hyresgästinflytandet 
och Kommittén för hyresgästinflytande (KFH) 
som har det operativa ansvaret för att hyres
gästerna ges möjlighet till inflytande.

ny	hyresgästförening
Under 2007 bildades en ny alternativ hyres
gästförening av några hyresgäster i området 
Haubitsen. Rutiner för att hantera de frågor 
som uppstår när en ny hyresgästförening bildas 
håller på att utarbetas.

samarbetsprojekt
I samband med förhandlingar om hyror 2007–
2008 startade samarbetsprojektet ”Ett hållbart 
och bra boende” tillsammans med Hyresgäst
föreningen. 

Samarbetsområdena är miljö, energi, 
trygghet och hushållsnära källsortering. Syf
tet är att:

• tillsammans skapa en utveckling för ett 
hållbart och bra boende. 

• förbättra miljömedvetenheten och 
kunskapen hos de boende, medarbetare 
samt hos bolagets entreprenörer. 

• skapa det klimatsmarta boendet.
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ägardirektiv
Ägardirektiven för Uppsalahem fastställs av 
Uppsala kommunfullmäktige och av styrelsen 
för Uppsala Stadshus AB.

För 2007 utgick direktiven från Uppsala 
kommuns verksamhetsplan (IVE 2007–2010) 
antagen i november 2006.

Ägardirektiven är de mål som företaget ska 
uppnå under det kommande året.

övergripande	direktiv

• Skapa, i genomsnitt, 200 nya lägenheter 
per år fram till 2010.

• Bidra till att skapa i genomsnitt minst 
70 ungdoms och studentbostäder per år 
fram till 2010.

• Erbjuda, om kommunen så kräver, upp till 
fem procent av nyuthyrningen till perso
ner som av särskilda ekonomiska och/eller 
sociala skäl inte kan få en bostad på egen 
hand. (Nyuthyrningen definieras som det 
antal lägenheter Uppsalahem hyr ut per 
år).

• Särskilda boenden ska byggas och hyras ut 
efter beställning från kommunen.

• Medverka till att företagets bostadsområ
den utvecklas positivt på lång sikt.

avkastningskrav

• Långsiktigt avkastningskrav:
Marknadsvärdet på bolaget på medellång sikt 
(5–10 år) ska stiga med realt två procent per år. 
Värderingskravet behöver inte uppfyllas varje 
enskilt år men ska kunna avläsas varje år.

• Kortsiktigt avkastningskrav:
Det egna kapitalet i bolaget ska årligen öka med 
en procentsats som motsvaras av kommunens 
genomsnittliga upplåningsränta för långfristiga 
lån den senaste 12månadersperioden, avläst 
varje år den sista november, med ett tillägg på 
en procentenhet. 

Ägardirektiv

Uppsalahem ska, som kommunägt företag, bidra till att stärka kommunens  
utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga hyresfastigheter  
i Uppsala samt erbjuda kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet.

Utdelningsprincip
Ingen nettoutdelning sker från Uppsalahem 
som istället lämnar resultatet som koncernbi
drag till moderbolaget Uppsala Stadshus AB, 
som återför samma belopp till bolaget i form 
av aktieägartillskott.

policier
Uppsalahem ska följa kommunens policier, 
bland annat Uppsalas Agenda 21, miljöpolicy, 
integrationspolicy, policy för medarbetarskap, 
ledarskap och arbetsmiljö, jämställdhetspolicy, 
barnkonventionen i Uppsala kommun, handi
kappolicy och folkhälsopolicy.

miljökrav
Uppsalahem ska alltid föra en restriktiv och 
genomtänkt energihushållning. Det görs genom 
att formulera tydliga mätbara mål och relevanta 
nyckeltal för att hushålla med energi och mins
ka utsläppen av växthusgaser. 

Övriga miljökrav som kommunen ställer 
på Uppsalahem. 

• Spara minst 1,5 procent per år av värme, 
vatten och fastighetsel fram till år 2015.

• All el som kommunen köper ska vara 
Grön El.

• Vid köp av nya bilar ska miljöbilar väljas 
enligt Vägverkets rekommendation.

övergripande	ägardirektiv	2008
För 2008 har de övergripande ägardirektiven 
reviderats till att:

• bidra till att nya lägenheter tillkommer 
och att omvandling av lägenheter kan ske.

• erbjuda, om kommunen så kräver, upp 
till fem procent av nyuthyrningen till 
personer som av särskilda ekonomiska 
och/eller sociala skäl inte kan få en 
bostad på egen hand. (Nyuthyrningen 
definieras som det antal lägenheter Upp
salahem hyr ut per år).
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Affärsidé, vision, kärnvärden, 
strategiska områden
För att kunna förverkliga ägarnas krav och för att utveckla företaget  
är Uppsalahems verksamhet strukturerad och styrd genom affärsidé, vision,  
tre kärnvärden och fem strategiområden med mål på kort och lång sikt.

affärsidé
Uppsalahem ska bidra till att stärka Uppsalas 
utveckling genom att erbjuda ett tryggt och 
trivsamt boende för olika faser i livet. Uppsa
lahem ska – med hög kompetens – äga, förvalta 
och bygga hyresfastigheter. 

I bolagsordningen för Uppsalahem ges 
även utrymme för bolaget att skapa bostä
der av andra upplåtelseformer än hyresrät
ter, även om det är att skapa och förvalta 

hyresbostäder som är Uppsalahems främsta 
uppgift. 

Vision
Uppsalahems vision är att vara ”lite mera värd”. 
Det innebär att företaget ska erbjuda ett brett 
utbud av boende för olika faser i livet. Alla som 
bor hos Uppsalahem ska känna sig trygga och 
trivas samt få gehör för sina önskemål om det 
egna boendet. 
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tre	kärnvärden
Uppsalahem arbetar efter tre kärnvärden – trygg
het, trivsel och dialog.

• Trygghet för att det är bland det viktigaste 
som finns i boendet. Det kan vara alltifrån 
att Uppsalahem garanterar att företaget är 
ekonomiskt stabilt och välskött till val av 
säkra lås.

• Trivsel för att hyresgäster som trivs bryr sig 
om sin lägenhet, sina grannar och sitt om
råde. Genom att leverera god service, sköta 
befintliga fastigheter och bygga nya hus 
bidrar Uppsalahem till att öka trivseln. 

• Dialog. Uppsalahem lyssnar på sina kunder, 
deras behov och önskemål och kan därför 
prioritera där det bäst behövs.

strategiområden

• Samhällsnytta. Uppsalahem är ett allmän
nyttigt bolag som bidrar till ökad samhälls
nytta. Företaget arbetar för att fler ska få en 
bostad genom att bygga nya bostäder samt 
med andra sociala frågor som har anknyt
ning till boendet. 

• Ekonomi. Ekonomin i Uppsalahem behöver 
ständigt utvecklas för att företaget ska kun
na fortsätta vara starkt och kunna erbjuda 
ett bra boende till såväl nuvarande kunder 
som kommande generationer.

• Kunder. Uppsalahems kunder ska uppfatta 
företaget som ”lite mera värd”. Bostadskun
derna ska trivas och känna ett engagemang 
för fastigheterna och områdena de bor i.

• Verksamhetsutveckling. Ett aktivt arbete 
med energi och miljöfrågor samt verksam
hetsutveckling gör Uppsalahem konkurrens
kraftigt jämfört med andra bostadsbolag. 
Omvärlden och kundernas krav förändras i 
allt snabbare takt. Energi och miljöfrågorna 
utgör en stor del av arbetet med förbättring
ar och effektiviseringar. 

• Medarbetare. En förutsättning för att 
Uppsalahem framgångsrikt ska kunna nå 
de uppsatta målen är kompetenta och en
gagerade medarbetare, något Uppsalahem 
arbetar med kontinuerligt genom personal
utvecklande åtgärder och nyrekrytering av 
personal med rätt kompetens.
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Måluppfyllelse 

s a m h ä l l s n y t ta
Ägarnas direktiv till Uppsalahem stämmer med 
bolagets mål för strategin Samhällsnytta. 

produktion	av	bostäder
Uppsalahem påbörjade under 2007 nyproduk
tion av 108 bostäder, varav 56 särskilda boenden 
efter beställning från Uppsala kommun. Skälet 
till att det under 2007 påbörjades betydligt färre 
bostäder än de 564 som skapades under 2006 
är att stimulans och investeringsbidragen samt 
räntebidragen avskaffades. Det bidrog till att 
en del projekt som egentligen skulle påbörjas 
under 2007 kunde tidigareläggas. Totalt 340 
lägenheter blev inflyttningsklara 2007.

ägarkrav målet	
uppnått

Utfall

s a m h ä l l s n y t ta

Skapa i genomsnitt 200 nya lägenheter per år. Ja 52 hyreslägenheter påbörjades, 216 blev inflyttningsklara, 
184 är under produktion, 27 bostadsrätter påbörjades.

Skapa i genomsnitt minst 70 ungdoms och studentbostäder. Ja 112 studentbostäder färdigställdes,136 är under produktion.

Erbjuda upp till fem procent av nyuthyrningen till personer som 
av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en 
bostad på egen hand.

Ja Fem procent, 71 lägenheter, lämnades som förtur enligt 
ägardirektivet. Utöver dessa är 80 lägenheter upplåtna med 
kommunal borgen.

Bygga särskilda boenden efter beställning från kommunen. Ja 56 boenden påbörjades, 12 färdigställdes, 80 är  
under produktion.

Medverka till att företagets bostadsområden utvecklas positivt 
på lång sikt.

Ja Kundnöjdheten ökade i alla distrikt. Flera projekt  
genomfördes, miljödagar, temakvällar,  
brottsförebyggande arbete m m.

aV K a s t n i n g s K r aV 

Långsiktigt avkastningskrav. Ja Marknadsvärdet ökade med 350 Mkr.

Kortsiktigt krav. Ja resultatet blev 52 Mkr.

p O l i C i e r

Följa kommunens policier. Ja Uppsalahems policier har en direkt koppling till  
kommunens policier.

e n e r g i  O C h  m i l J ö

Formulera tydliga mätbara mål och relevanta nyckeltal för att 
hushålla med energi och minska utsläppen av växthusgaser.

Ja Uppsalahem arbetar med sju nyckeltal – olja, värme, vatten, 
el, drivmedel, avfall och inomhusklimat.

Uppsalahem har satsat på att bygga bo
städer för personer över 55 år samt arbetat 
med projektet ”Äldres boende i Uppsala
hem” för att möta de behov kommunin
vånarna har när de blir äldre. Projektet har 
gett kunskaper och metoder för att möta 
äldres bostadsbehov och önskemål om att 
bo kvar i det egna hemmet eller området. 
Uppsalahem planerar därför ytterligare 
lägenheter med inriktning mot en äldre 
kundgrupp. 

Uppsalahem bygger ungdoms och stu
dentbostäder. Under året färdigställdes 112 
lägenheter för ungdomar i Ekebyvallen.
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Mer än fem procent  
av nyuthyrningen till kommunen
Målet att upplåta fem procent av nyuthyr-
ningen till personer som av särskilda ekono-
miska och/eller sociala skäl inte kan få bostad 
på egen hand, nåddes i november 2007. Totalt 
tillgodosåg Uppsalahem kommunen med 71 
lägenheter som lämnades till personer med 
dessa behov.

Ombildning
I maj 2007 beslutade kommunfullmäktige att 
Uppsalahem kan börja ombilda hyresrätter 
till bostadsrätter från år 2008. Det finns inget 
beslut om hur många eller vilka fastigheter fö-
retaget får sälja som bostadsrätter till hyresgäs-
terna. De hyresgäster som vill ombilda måste 
själva vara aktiva och driva processen genom 
att bilda bostadsrättsföreningar och lämna in 
en skriftlig ansökan till Uppsalahem. Ansök-
ningarna granskas utifrån fem aspekter. 
1. Sociala/socioekonomiska aspekter
2. Omfattningen av olika upplåtelseformer 

i området
3. Stadsbyggnadsmässiga aspekter 
4. Företagsekonomiska aspekter
5. Bostadsrättsmässiga aspekter

En förutsättning för att Uppsalahems styrelse 
ska göra en grundlig utredning av förutsätt-
ningarna för att ombilda är att fler än 67 pro-

cent av de boende i en fastighet är intresserade 
av att ombilda.

Uppsalahem vill värna om hyresrätten och 
även i fortsättningen kunna erbjuda sina kun-
der en stor variation av bostäder i många av 
Uppsalas stadsdelar, men vill samtidigt skapa 
möjlighet till ombildning i områden där an-
delen hyresrätter är hög. Därför arbetar Upp-
salahem efter riktlinjen att det ska finnas mer 
än 30 procent hyresrätter kvar i ett område 
efter en ombildning. 

U t v e c k l i n g  
av  b o s ta d s o m r å d e n

Trygghet och trivsel
Under 2007 har arbetet med ett flertal trygg-
hetsprojekt bedrivits, bland annat i samarbete 
med hyresgästföreningen, polisen och brand-
försvaret. Utebelysningen har förnyats och 
förbättrats i flera bostadsområden. I vissa om-
råden med seniorboenden har Servicebostäder 
och Uppsala kommun samarbetat för att få 
till stånd lokaler lämpliga som träffpunkt för 
ökad trygghet och gemenskap för hyresgäster 
och kringboende.

Arbetet med att skapa trevligare bostads-
områden innefattar bland annat att ordna grill-
platser, förbättra lekplatserna, ta ner träd och 
buskar och ersätta dessa med andra växter.  
I två områden har boulebanor anlagts. 

I Gottsunda har ett antal träffar med hy-
resgästerna anordnats tillsammans med ABF 
och Hyresgästföreningen. Träffarna har haft 
olika teman som – blommor på uteplatser och 
balkonger, inredningstips med medverkande 
känd inredare, hur man tvättar och spar kläder 
och miljö, en miljödag samt nyttig snabbmat. 
Syftet med träffarna var att på ett positivt sätt, 
få lära sig mer om de rättigheter och skyldig-
heter man har som hyresgäst och att under 
trevliga former lära känna sina grannar.

2004 2005 2006 2007
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Lägenheter inklusive seniorbostäder

Särskilda boenden

Studentbostäder

AnTAl påbörjAde lägenheTer per år

I Stenhagen har en örtagård 
anordnats tillsammans med förening-
en Stenhagsodlarna. Tanken är att 
anläggningen ska skötas av de 
boende tillsammans med odlarfören-
ingen. Förhoppningen är att 
anläggningen ska bidra till ett ökat 
intresse för närmiljön. I örtagården är 
det tänkt att man ska sitta och njuta 
av blomsterprakten eller känna 
dofterna när man vandrar förbi.
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aV K a s t n i n g s K r aV
Uppsalahem uppfyller i likhet med tidigare 
år både de kortsiktiga och långsiktiga ekono
miska kraven från ägarna.

Ägarnas kortsiktiga avkastningskrav på 
det egna kapitalet uppgår till 4,31 procent 
vilket motsvarar 38,4 Mkr avseende 2007. Ut
fallet uppgår till 52 Mkr. Under senare år har 
ägarnas avkastningskrav mer än väl infriats. 

Några utdelningar till ägarna har inte 
skett och det finns heller inga ägardirektiv 
som ändrar denna utdelningspolicy.

Det långsiktiga kravet på Uppsalahem 
är att marknadsvärdet på bolaget skall stiga 
med realt två procent per år räknat på medel
lång sikt (5–10 år). Med marknadsvärdet på 
bolaget menas här den totala summan av det 
synliga egna kapitalet med tillägg för fastig
heternas övervärde. Övervärdet har minskats 
med 25 procent latent skatt. 

Under de senaste åren har marknads
värdena stigit kraftigt främst på grund av 
att marknaden ställt lägre krav på direktav
kastning. För 2007 visar denna beräkning att 
marknadsvärdet har ökat med 350 Mkr som 
skall jämföras med ägarnas krav på 164 Mkr 
för 2007.

p O l i C i e r
De policier som Uppsalahem omfattas av 
och arbetar efter omsätts i affärsplan, af
färsområdesplaner, områdesplaner, speci
fika handlingsplaner och riktlinjer eller är 
integrerade i olika styrinstrument, exempel
vis uthyrningspolicyn. De värderingar som 
policierna bygger på – likvärdiga villkor, in
flytande, trygghet, tillgänglighet samt miljö 
och hälsa – integreras i den dagliga opera
tiva verksamheten samt i den strategiska 
planeringen. För att göra dem tillgängliga 
för medarbetarna finns de publicerade på 
bolagets intranät. 

Uppsalahem arbetar med följande frå
gor som har direkt koppling till kommu
nens policier:

olika	boendeformer.	Uppsalahem ar
betar med att skapa bostadsområden med 
variation av hustyper och upplåtelseformer. 
Det gör att människor med olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar kan bo nära var
andra. Bolaget bygger nya bostäder för att 
fler ska få möjlighet till eget boende. Utöver 
lägenheter bygger Uppsalahem vård och 
stödboenden.

äGarens	KortsIKtIGa	KraV	
–	UtFall	2004–2007
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en	stadsdel	innehåller	
inte	endast	uttrycks-
fulla	bostadshus	utan	
även	uttrycksfulla	
människor.	Fotografen	
lennart	engström	har	
för	Uppsalahems	räk-
ning	fotograferat	män-
niskor	i	Gottsunda.	
hösten	2008	kommer	
bilderna	i	bokform.
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Uthyrningspolicy. Reglerna för uthyrning 
finns i Uppsalahems uthyrningspolicy. Något 
utrymme för diskriminering ges inte. Det är den 
tid som man varit registrerad som bostadssökan
de – kundtiden – som avgör om en person blir 
erbjuden en lägenhet som den anmält sitt in
tresse för. Inom ramen för de fastställda reglerna 
har alla samma möjlighet att få en bostad. 

jämställdhet	och	mångfald. Uppsala kom
muns jämställdhets och integrationspolicy har 
inom Uppsalahem konkretiserats till en jäm
ställdhets och mångfaldsplan. Uppsalahem 
ska vara ett attraktivt bolag med ett öppet och 
tillåtande klimat där diskriminering inte före
kommer. Medarbetarna ska ha olika kulturell 
bakgrund, språklig kompetens och etnicitet 
samt vara i olika åldrar och av olika kön. 

Under 2007 har Uppsalahem, som ett av 
elva bostadsbolag, granskats av ombudsmannen 
för etnisk diskriminering (DO) utifrån hur fö
retaget arbetar med rekrytering och företagets 
interna arbetsförhållanden. Granskningen är 
avslutad och Uppsalahem anses uppfylla lag
kraven.

Uppsalahem har sedan 2005 deltagit i ett 
EUprojekt – UPAros Asyl – som utifrån ett 
hälsoperspektiv arbetar med att kartlägga asyl
sökande i eget boende. Projektet har tillfört fö
retaget värdefulla kunskaper om asylprocessen 
och hur boendesituationen för en asylsökande 
kan se ut samt ett nätverk med aktörer som 
arbetar med integrationsfrågor. Projektet slut
fördes hösten 2007.

Delaktighet	och	inflytande. Uppsalahem 
arbetar med att kontinuerligt utveckla rela
tionerna med de boende genom till exempel 
direktkontakt i bostadsområden, vid besök på 
kontoren, vid bomöten samt via telefon, sms 
och epost. För att ge de boende möjlighet att 
ge sin syn på företaget finns en person som sär
skilt har till uppdrag att ta emot synpunkter 
– kundombudet. Uppsalahem mäter, genom 
olika kundundersökningar, regelbundet de bo
endes uppfattning om företaget och den egna 
bostaden för att på så sätt bli en ännu bättre 
hyresvärd.

trygghet	och	tillgänglighet. Ett av Upp
salahems kärnvärden är trygghet som ingår 
som en del i arbetet med att utveckla boen
det. Företaget arbetar ständigt med att för
bättra boendet för äldre och personer med 
funktionshinder och bygger och förvaltar se
niorbostäder.

miljö	och	hälsa. Miljö och hälsoarbetet 
har en framträdande plats i Uppsalahems ut
veckling av det hållbara boendet, exempelvis 
genom inventeringen av inomhusmiljön i bo
stadsfastigheterna samt genom underhåll av 
äldre fastigheter och byte av fönster som bland 
annat minskar buller inomhus.
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Energi och miljö
I Sverige sker 40 procent 
av all energianvändning i 
bostadssektorn. Uppsalahem 
började år 2005 ett tioårigt 
systematiskt arbete för att 
sänka förbrukningen av el, 
värme och vatten med 1,5 
procent per år. 

Uppsalahems bostadsfastighet 
Tegnérparken i Luthagen fick 
2007 Upsala Nya Tidnings 
stadsmiljöpris för sin ”karaktär 
och smäckra utförande” samt 
för att huset smälter bra in  
i omgivningen.

energiförbrukning
Som Uppsalas största bostadsföretag har Upp
salahem ett stort ansvar för att arbeta med ett 
hållbart och bra boende som bidrar till mins
kad klimatpåverkan. Företaget har under flera 
år arbetat med att minska energiförbrukningen 
och miljöbelastningen i samhället genom att 
arbeta strukturerat och med tydliga mål.

Växthusgaser
Minskade utsläpp av växthusgaser och framfö
rallt koldioxid har hög prioritet. 99 procent av 
Uppsalahems koldioxidutsläpp kommer från 
driften av fastigheterna, resterande 1 procent 
från transporter. Genom valet av miljömärkt 
el bidrar Uppsalahem till att de globala utsläp
pen av koldioxid minskar. 
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långsiktigt	hållbart	boende
Uppsalahem ska i sin verksamhet planera för 
bostadsområden som ur miljösynpunkt är 
långsiktigt hållbara. De belastningar på mil
jön som fastigheterna och deras skötsel medför 
ska minskas och de bostäder som erbjuds ska 
ha god inomhusmiljö.

För att följa de lagar och förordningar 
som gäller för miljön och för att leva upp 
till miljöpolicyns intentioner arbetar Uppsa
lahem inom flera delområden, bland annat 
genom att:

• aktivt beakta omvärldens krav

• särskilt arbeta med betydande miljö
aspekter som vatten och energianvänd
ning, kemikalier och farliga ämnen, 
utsläpp till luft samt avfallshantering

• arbeta systematiskt med kartläggning 
och förbättring av inomhusmiljön

• tillämpa miljöanpassad upphandling av 
varor och tjänster, bevara och förstärka 
den biologiska mångfalden på grönytor

• informera, utbilda och engagera medar
betarna i miljöfrågor

• informera hyresgäster om miljöaspekter 
i boendet

• fastställa mätbara mål i verksamhetspla
neringen.

miljönyckeltal
Som bostadsföretag är Uppsalahem en stor 
användare av energi och analyserar därför 
kontinuerligt förbrukningen av olja, el, värme 
och vatten för att minska energianvändningen 
samt öka kostnadseffektiviteten. 

För att synliggöra miljöbelastningarna 
arbetar Uppsalahem med sju miljönyckeltal 
– olja, värme, vatten, el, drivmedel, avfall och 
MIBB (miljöinventering av inomhusmiljön i 
befintlig bebyggelse). 

Uppsalahems mål är att mellan åren 2005 
och 2015 arbeta systematiskt och effektivt 
med energisparande åtgärder för att sänka 
förbrukningen av el, värme och vatten med 
1,5 procent per år.

Från	olja	till	fjärrvärme
Av den värme som förbrukas i fastigheterna 
svarar fjärrvärme för 94 procent, olja för 4 
procent och elvärme för 2 procent. 

Oljan är en dyr och ändlig resurs, men 
mest av allt är den en bidragande orsak till 
växthuseffekten genom att den tillför kol
dioxid till naturen. För att minska använd
ningen av olja och el för uppvärmning av 
fastigheter kommer Uppsalahem att före 
utgången av år 2010 byta ut oljepannor, 
elpannor och direktverkande el mot någon 
form av förnyelsebar energikälla.

Under 2007 har vårdboendet Skogsgår
den i Storvreta bytt uppvärmning från olja 
till fjärrvärme. Fjärrvärmen i Storvreta är 
100 procent biobränslebaserad vilket inne
bär att den inte tillför någon koldioxid till 
naturen vid förbränning. Genom att byta 
ut oljepannan i Skogsgården till fjärrvärme 
minskar koldioxidutsläppen med cirka 150 
ton per år. En annan positiv följd av bytet 
är att de tunga transporterna av olja till 
fastigheten har försvunnit. 

Värmebesparing
Under 2007 blev den totala värmebespa
ringen 1,5 procent. Siffrorna är klimatkor
rigerade vilket innebär att de är omräknade 
till ett normalår enligt SMHI. Minskningen 
jämfört med föregående år beror på sys
tematiskt långsiktigt arbete i kombination 
med energisparprojekt och tekniska åtgär
der.

minskad	vattenförbrukning
Vattenförbrukningen har under 2007 mins
kat med 3 procent. En förklaring är att Upp
salahem har bytt ut gamla tvättmaskiner 
och fortsatt att installera individuell vatten
mätning i nyproducerade lägenheter. 

Uppsalahem	köper	Grön	el
Den el som Uppsalahem köper är så kallad 
Grön El. Det innebär att Uppsalahem bidrar 
till en utveckling av miljövänliga alternativ 
för framställning av el.

Värmeförbrukningen.
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Fjärrvärme, olja, el och drivmedel för 
servicebilar. Samma emissionsfaktor för 
fjärrvärme år 2006 och 2007 inklusive 
torv.
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Gamla	tvättmaskiner	byts	
kontinuerligt	mot	nya	hos	

Uppsalahem.

m i l J ö n y C K e lta l

miljöaspekt miljönyckeltal miljömål Uppföljning	
2006

Uppföljning	
2007

Olja antal anläggningar  
Ton CO2

Bortkonverterad före ut
gången av 2010

22 st 20 st 

Värme kWh/kvm  
Ton CO2/kvm

–1,5 % per kvm 174,6  
kWh/kvm

172,0  
kWh/kvm

Drivmedel antal bilar med alternativt bränsle* 
Ton CO2

Följa kommunens  
inköpspolicy

33 st 88 st

Vatten l/kvm –1,5 % per kvm 1 803,6 l/kvm 1 749,0 l/kvm

El kWh/kvm, Ton CO2 –1,5 % per kvm 26,1 kWh/kvm 26,2 kWh/kvm

avfall Kg/kvm osorterat avfall –7 % per kvm  — 6,2

MIBB antal lägenheter/år 1 000 lgh/år 1 000 st 1 000 st

* I alternativt bränsle ingår el, etanol och EcoPar®.
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Elförbrukningen i fastighetsbeståndet är kvar 
på samma låga nivå som år 2006 trots att fler 
enheter som utnyttjar el kommit till, bland an
nat larm, hissar och lås i nyproduktion. Detta 
tack vare Uppsalahems strategi med inriktning 
på att använda energisnål utrustning vid ny
installation. 

Elförbrukningen minskar när belysnings
armaturer i bostadsområdena byts ut. Trots 
ökat antal armaturer minskar miljöpåverkan 
då den nya belysningen kräver mindre energi. 
I många trapphus har så kallade närvarostyrd 
belysning installerats som tänder belysningen 
automatiskt när någon rör sig i trapphuset.

Uppsalahem byter kontinuerligt ut gamla 
tvättmaskiner mot nya. En ny maskin drar en 
fjärdedel av den elenergi som en maskin från 
1980talet gör. Förbrukningen av vatten och 
el har minskat markant på kort tid.

Fordon	och	drivmedel
Uppsalahem följer kommunens policy vid 
inköp av nya bilar, vilket innebär att förny
elsebara bränslen ska väljas i första hand. 
Under 2007 köpte Uppsalahem 32 nya bilar.  
I fordonsparken finns 8 bensin, 56 diesel, 5 
etanol och 27 eldrivna bilar.

Uppsalahem tankar EcoPar® istället för 
vanlig diesel i sina fordon. Emissionerna har  
väsentligt mycket lägre halter av partiklar, 
kvävedioxid, polyaromater och andra do
kumenterat cancerogena ämnen och föro
reningar från råolja. Utsläppen av koldioxid 
minskar med cirka 50 procent när EcoPar® 
diesel används.

avfall
I alla Uppsalahems bostadsområden finns mil
jöstugor. Möjligheterna att sortera soporna 
varierar mellan områdena, men sortering för 
brännbart och kompostering finns i alla mil
jöstugor.

mIBB
Ett av de övergripande miljömålen rör inom
husklimatet. Uppsalahems metod att kvali
tetssäkra inomhusklimatet förkortas MIBB 
och står för miljöinventering av inomhus

klimatet i befintlig bebyggelse. Metoden ger 
dels kunskap om vilken status fastigheterna 
har ur miljösynpunkt, dels ett underlag för 
planering av skötsel och underhåll. Numera 
ingår även radonundersökning i besiktningen. 
Hösten 2007 hade 5 500 lägenheter invente
rats. För Uppsalahem Servicebostäder AB är 
inventeringen helt genomförd. Uppsalahem 
gjorde under tidigt 1990tal en omfattande 
PCBinventering med sanering av fastighe
terna. Under 2008 kommer en komplettering 
av denna inventering att genomföras för att 
vid halvårsskiftet kunna möta Miljödeparte
mentets krav om minskning av PCB.

minskade	utsläpp	av	växthusgaser
Från 2004 har Uppsalahem minskat kol
dioxidutsläppen från driften av fastigheterna 
med 30 procent, tack vare en minskad ener
giförbrukning och att produktionen av fjärr
värme har blivit mer miljövänlig. 

energideklarationer
En ny lagstiftning om energideklaration av 
fastigheter är beslutad. Det görs som resultat 
av ett EUdirektiv om energieffektivisering. 
Boverket utfärdar löpande råd och hänvis
ningar om hur denna ska verkställas. Lagen 
kommer att öka kraven på Uppsalahem om 
kommunikation och systematik i energieffek
tiviseringsarbetet. Företaget är väl förberett då 
energiåtgången redan beräknas teoretiskt som 
ett led i att optimera energiförbrukningen.

energi	och	miljö	i	nyproduktion
Uppsalahem är en av de större byggherrarna i 
Sverige. Energiförbrukningen och kemikalier 
i byggmaterial och i fastigheter har stor mil
jöpåverkan. Uppsalahem har sedan många år 
arbetat med miljöfrågorna när nya bostäder 
uppförts.

Inför varje nyproduktionsprojekt och 
större ombyggnadsprojekt upprättar Uppsa
lahem en projektanpassad miljöplan, som även 
används som underlag och kravspecifikation 
för projektörer och entreprenörer. Beskriv
ningen syftar till att skapa en sund miljö för 
både boende och personal.
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Individuell mätning av förbrukningen av 
kall och varmvatten installeras i all nyproduk
tion. Hyresgästen ges också möjlighet att själv 
styra inomhustemperaturen. Uppsalahem stäl
ler krav på hur mycket energi nyproducerade 
fastigheter maximalt får förbruka. Kravet vid 
nyproduktion är lägre än 100 kWh/kvm, in
klusive fastighetsel. Även vid alla större om
byggnader kommer individuell mätning att 
införas.

Information
Uppsalahems medarbetare har under 2007 
deltagit i energiträffar för att lära sig mer om 
hur Uppsalahem arbetar för att minska före
tagets miljöpåverkan. 

hyresgästerna i Gottsunda fick lära 
sig mer om vad man kan göra för att 
bidra till att minska miljöförstöringen 
under en temadag. Tips och råd om 
sophantering, miljömärkning, 
batterier och vad det blir av 
återvunna sopor var några av 
punkterna på programmet.

Uppsalahem arbetar aktivt med att stödja 
hyresgästerna i deras miljöarbete. Det sker i 
samband med bomöten och i nyheter och ar
tiklar som löpande publiceras på hemsidan och 
i kundtidningen. Under året har ett nytt avsnitt 
om energi och miljö lanserats på hemsidan. 
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Bostadsmarknaden
Uppsalahem ska tillhandahålla boende för alla skeden i livet, för unga och gamla, för 
ensamstående och familjer. alla ska känna att deras behov av bostad tillgodoses och 
att bostadsområdet är tryggt och trivsamt.

Uppsala som en framtidsstad med stora ut
vecklingsmöjligheter växer fram. Uppsala har 
idag cirka 186 000 invånare. År 2030 beräknas 
invånarantalet ha ökat till närmare 235 000. 
Det är inte bara Uppsala som växer utan hela 
Mälardalsregionen. År 2030 beräknas regio
nen vara en av de största arbetsmarknaderna 
i norra Europa. De som flyttar in behöver 
någonstans att bo. 

Bostadsutbudet
Det totala antalet lägenheter i Uppsala är cir
ka 85 000, varav 22 000 vanliga hyresrätter, 
10 500 studentbostäder, 29 500 bostadsrätter 
och 20 200 äganderätter. 

Andelen hyresrätter är relativt låg, 26 
procent i hela Uppsala och 33 procent i tät
orten. Efterfrågan på bostäder är mycket hög 
i Uppsala eftersom kommunen växer snabbt 
och näringslivet utvecklas. Bostadsbyggandet 
har ökat kraftigt de senaste åren och det totala 
antalet bostäder i Uppsala ökade med mellan 
1 500 och 2 000 lägenheter under året.

student-	och	ungdomsbostäder
Efterfrågan på studentrum har minskat. Större 
lägenheter efterfrågas alltmer av studerande 
med barn. Orsaker till att efterfrågan har mins
kat kan vara att det byggs fler bostäder för 
yngre samt att antalet studerande vid Uppsalas 
båda universitet har minskat de senaste åren. 
Efterfrågan på små hyresrätter kommer dock 
förmodligen att öka igen när det stora antalet 
ungdomar födda runt 1990, inom några år, ska 
söka sitt första egna boende. 

seniorbostäder
Sveriges befolkning, och därmed även Upp
salahems kunder, blir allt äldre. Den stora 
kundgrupp med 40talister som börjar gå i 

Uppsala	växer
Behovet av bostäder växer när företagandet 
och antalet invånare ökar i kommunen.

Uppsala växer och förtätas, nya företag 
tillkommer och handeln expanderar. Uppsala 
har cirka 13 000 företag och förutsättningarna 
är goda för att driva affärsverksamhet. Uppsala 
är en stor studentstad och lockar många att 
flytta till staden och börja studera vid de två 
universiteten. Under 2007 ökade sysselsätt
ningen i länet med drygt 10 000 personer, ett 
resultat av bland annat befolkningsökningen. 
De senaste åren har Uppsala ökat med i ge
nomsnitt 2 000 personer varje år. Bilden av 

Sveriges och Uppsalas befolkning blir 
allt äldre. För den som är 55 år eller 
äldre erbjuder Uppsalahem ett 
bekvämt boende i en seniorbostad.
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pension ställer betydligt högre krav på service 
och tillgänglighet än tidigare generationer. Be
hovet av, och efterfrågan på, äldreanpassade 
bostäder kommer med all sannolikhet därmed 
att fortsätta öka. 

särskilda	boenden
Behovet av bostäder för personer med särskil
da behov är fortsatt stark inom kommunen. Då 
andelen äldre ökar växer även efterfrågan på 
vårdboendeplatser. Behovet av bostäder utgår 
från den vårdboendeplan som Uppsala kom
mun antagit och som omfattar nya vårdboen
den samt vissa omstruktureringar av befintliga 
boenden. Uppsala kommun har under 2007 
provat att konkurrensutsätta nyproduktion 
av vårdboenden, vilka oftast hittills beställts 
direkt från Uppsalahem Servicebostäder AB.  

Utbud	och	efterfrågan	i	Uppsalahem
Efterfrågan på bostäder, både i Uppsalahems 
befintliga fastighetsbestånd och i nyproduk
tionen, är fortsatt hög. Under 2007 tecknades 
cirka 1 500 bostadskontrakt varav 314 för ny
producerade lägenheter. Cirka 30 av dessa var 
hyresgäster som redan bodde hos Uppsalahem 
och valde att flytta till en nybyggd lägenhet hos 
företaget. Under 2008 beräknas de drygt 300 
lägenheterna i den pågående produktionen 
att börja hyras ut.

Konkurrenter
Uppsalahems konkurrenter på bostadsmark
naden, för hyresrätter i Uppsala, är mindre 
privata och stora svenska fastighetsägare som 
äger och förvaltar både kommersiella lokaler 
och bostäder. Dessa är oftast inte bara verk
samma i Uppsala utan runt om i landet och 
utomlands. Bland dessa kan nämnas Acta Ka
pitalförvaltning, AP Fastigheter, Din Bostad, 
Diligentia, Heimstaden, Stena fastigheter, 
Uppsala Akademiförvaltning och Vasakronan. 
Konkurrens finns även med andra bostadsfor
mer än hyresrätten eftersom kunderna väljer 
hur och var de vill bo, i hyresrätt, bostadsrätt 
eller småhus. 

hyresutveckling
På bostadsmarknaden är hyrorna reglerade. För 
2007 yrkade de allmännyttiga bostadsbolagen 
i Sverige på en hyreshöjning med cirka 3,50 
procent på riksnivå. I hyresförhandlingarna för 
allmännyttan låg snitthöjningen på årsbasis på 

1,64 procent. Uppsalahem AB hade yrkat på 
3,75 procents ökning och Uppsalahem Servi
cebostäder AB på 3,75 procent. Resultatet, för 
båda företagen, blev 1,9 procent i genomsnitt. 
Hyrorna hos Uppsalahem förändrades den 1 
oktober 2007 för flertalet lägenheter. Hyrorna 
justerades uppåt i tre nivåer; låg (1,17 pro
cent), medel (2,17 procent) och hög (3,17 
procent). Nivåerna skiljer sig åt mellan Upp
salahem AB och Uppsalahem Servicebostäder 
AB. För vissa nyproducerade bostäder blev det 
ingen förändring av hyran. 

rättvisare	hyror	
Efter sex års arbete har hyreskommittén i Upp
sala, bestående av Uppsalahem, Hyresgästför
eningen och Fastighetsägarna, arbetat fram 
en modell som ska leda till en hyressättning 
som bättre överensstämmer med bruksvärdet. 
Tanken med denna modell är att hyrorna ska 
bli mer rättvisa för hyresgästerna och i hö
gre grad styras av hyresgästernas värderingar. 
Målet är att modellen ska tillämpas i framtida 
hyresförhandlingar. 

 

I Uppsala är andelen hyresrätter inklusive 
studentbostäder 38 procent. 

UpplÅtelseFormer,		
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Marknadsområden 

d i s t r i K t  C i t y 
City omfattar cirka 3 400 lägenheter fördelade 
på 43 bostadsområden samt ett antal kommer
siella lokaler, främst inom de centrala delarna 
av Uppsala. Bostadsområdena är spridda över 
flera geografiska områden, från storstadspuls 
i centrum till natursköna småorter i stadens 
norra och östra delar. Områdena är byggda 
under olika tidsperioder, från början av 1900
talet fram till idag.  Av Uppsalahems nyprodu
cerade bestånd återfinns stora delar i Uppsalas 
centrala delar.

på	gång	2007
Under 2007 har 216 nyproducerade lägen
heter i områdena Brandstationen och Klock
arbo byggts färdigt. Första etappen av renove
ringsprojektet på Kvarngärdet, som startade 
2005, avklarades under året då samtliga kul
vertar i området byttes ut. Det som återstår 
är upprustning av gårdar, hus och lägenheter. 
Renoveringen kommer att bli Uppsalahems 
mest omfattande hittills. Genom att ta ett 

helhetsgrepp ska 1962 års standard anpassas 
till 2000talet. 

Utblick
Under de närmaste åren kommer nyproduktion 
att bidra till att förtäta stadsbilden. Ytterligare 
184 bostäder kommer att tillföras under 2008 
då områdena Fyrisvallen och Kapplasse färdig
ställs. Efterföljande år bidrar med ytterligare 
nyproduktion, främst i de centrala delarna av 
staden. Utöver tillväxten av antalet lägenheter 
kommer de närmaste åren att präglas av stora 
underhålls och renoveringsprojekt, bland annat 
när fastigheterna från 1960 och 70talen kring 
Vaksala torg behöver genomgå en omfattande 
upprustning. Ombyggnadsarbetet på Kvarngär
det planeras fortsätta sommaren 2008.

d i s t r i K t  e r i K s b e r g
Distriktet präglas av mångfald i flera dimen
sioner. Här finns Lasseby, Uppsalahems första 
fastighet byggd i egen regi 1946, och student
bostäderna i Observatorieparken med beräknad 

Bostadsområdet Blå Jungfrun i Sävja.

Kartorna	över	distriktens	bostads-

områden	är	beskurna	och	visar	inte	

hela	beståndet.	särskild	karta	

saknas	över	servicebostäders	senior,	

vård-	och	stödboenden	som	finns	

över	hela	Uppsala.	

Distrikt City, ovan och nedan.

Uppsalahems fyra distrikt – City, Eriksberg, Sala Backe och Gottsunda 
– förvaltar bostadsområden och fastigheter med likartade marknads-
förutsättningar, fastighetsbestånd och sammansättning av hyresgäster. 
Servicebostäder skiljer sig från distrikten genom att bostadsformerna är 
seniorboenden och särskilda boenden. 
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inflyttning hösten 2008. Boende med självförvaltning i 
Vänge, studentboende i Ekeby och Håga by med eko
logisk prägel och kultursatsningar är exempel på andra 
bostadsformer. I Eriksberg finns hyresgäster som har 
bott hos Uppsalahem sedan starten 1946, men även 
studenter som bor en termin. Fördelade på 20 områden 
förvaltas idag närmare 3 000 lägenheter.

på	gång	2007
Under 2007 har de 106 nyproducerade lägenheterna 
i Ekebyvallen lagts till beståndet. I fastigheten finns 
tekniska lösningar i form av elektroniska trapphustav
lor, egen avläsning av varm och kallvattenförbrukning 
samt individuell mätning och debitering av värme i 
varje lägenhet. Ett pågående nybyggnadsprojekt är 
Observatorieparken med 136 studentlägenheter.

Utblick
Under 2008 kommer Uppsalahem att fortsätta pla
nera för en förtätning och upprustning av Haubitsen  

Bostadsområdet	lasseby	i	eriksberg.

Distrikt Eriksberg.
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i Kåbo och avstyckning och försäljning av Häl
lens Gård i Håga. Satsningen på att fullfölja 
och utveckla tryggheten, som hittills givit goda 
resultat, kommer att fortsätta. Fokus kommer 
även att ligga på ny teknik inom energi och 
miljöområdet.

d i s t r i K t  g O t t s U n d a 
Uppsalahem är en stor aktör på Gottsundas 
bostadsmarknad med 59 procent av markna

den. I närliggande Valsätra är marknadsan
delen endast 1,6 procent. Av de cirka 2 600 
lägenheterna återfinns två tredjedelar i hus om 
tre våningar eller lägre, varav drygt en tred
jedel är radhus eller bostäder med egen mar
kentré och tillgång till uteplats. Resterande 
tredjedel återfinns i sjuvåningshus. Husen i 
Gottsunda byggdes i huvudsak under 1970
talet vilket påverkar underhållsbehovet. En 
stor del av bostäderna är två och trerumslä

Bostadsområdet Salabackar i Sala Backe.  
Distrikt Sala Backe nedan.

Bostadsområdet Bröderna Berwalds väg i Gottsunda. 
Distrikt Gottsunda nedan.
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av den forne stadsarkitekten Gunnar Leches 
arkitektur. Merparten av de cirka 2 500 lägen
heterna är byggda på 1950talet. Det inne
bär att det är en tonvikt på små lägenheter 
i området. I stadsdelen finns även drygt 300 
lägenheter producerade på 2000talet. Genom 
dessa har flera större lägenheter tillkommit i 
området. 

på	gång	2007
Merparten av husen i Sala Backe har uppnått 
en aktningsvärd ålder. Under året har under
hållet därför varit stort, bland annat har 190 
lägenheter fått nya stammar och 440 lägen
heter energifönster. 

Utblick
De framtida planerna består i att anpassa bo
stadsbeståndet efter dagens krav på standard 
genom varsam ombyggnad av äldre fastigheter 
och produktion av nya lägenheter som ett mer 
tillgänglighetsanpassat komplement. Uppsala 
kommuns planer på att ta bort kraftledningen 
på Fyrislundsgatan och istället bygga bostäder 
på den 1 800 meter långa markytan kommer 
att påverka området positivt. 

genheter. Sjuvåningshusen i Norra Gottsunda 
och några gårdar i Södra Gottsunda klassades 
under året som byggnader med särskilt arki
tektoniskt värde. 

på	gång	2007
Flera större underhållsprojekt har drivits under 
2007. Till dessa hör arbeten med vatten och 
avloppssystem, invändig och utvändig mål
ning, byte av garageportar och renovering av 
cykel och barnvagnsrum. 1 000 av Gottsundas 
bostäder har under året miljöbesiktigats enligt 
MIBB. Inventeringen ledde till flera åtgärder 
i fastigheterna. 

Gottsunda har under året haft ett enga
gerat samarbete med Hyresgästföreningen 
och ABF, och tillsammans startat tre tvätt
stugebibliotek samt genomfört fyra välbesökta 
och medialt uppmärksammade temakvällar. 
Distriktets medarbetare har samverkat med 
en mängd lokala aktörer inom ramen för ägar
uppdraget att bidra till en positiv utveckling 
av stadsdelen. I Gottsunda pågår även ett ak
tivt arbete med trygghet och säkerhet. Un
der året har gårdarna gallrats och belysningen 
förstärkts. Uppsalahems medarbetare arbetar 
även med trygghetsvandringar och uppsökan
de verksamhet. 

Utblick
De närmaste åren kommer ett arbete med 
att minimera energiförbrukningen i sjuvå
ningshusen i Norra Gottsunda att bedrivas 
och utveckling av att öka attraktionskraften i 
stadsdelen att fortsätta. Det goda samarbetet 
med andra fastighetsägare, föreningar, organi
sationer, kommunala förvaltningar, skolor, kul
turutövare och engagerade profiler i stadsdelen 
kommer att utvecklas till gagn för kunder och 
andra boende i stadsdelen. 

Uppsalahem planerar att uppföra 20 rad
hus i norra Gottsunda och cirka 70 hyresrät
ter i näraliggande Graneberg och Sunnersta. 
Planer finns även för ytterligare radhus vid 
Musikvägen i Gottsunda och möjligheterna 
att bygga seniorbostäder undersöks.

d i s t r i K t  s a l a  b a C K e 
Sala Backe är en grönskande stadsdel belägen 
i nordöstra Uppsala. Området bär stark prägel 

Uppsalahem har många långa 
kundrelationer och så många som 

åtta procent, 1 150 kunder, har bott hos 
Uppsalahem i mer än 30 år.”

Kalle, Nina och hunden Izor  
har bott i Sala Backe sedan början 
av 1990talet. 
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s e r V i C e b O s t ä d e r
Servicebostäder skiljer sig från distrikten ge
nom att bostadsformerna framför allt är se
niorboende och särskilda boenden i form av 
vård och stödboenden. Antalet bostäder är 
1 618. Fastigheterna är belägna både i Uppsala 
tätort samt i ytterområden. Den största hyres
gästen är Uppsala kommun, som hyr bostäder 
för vård och stödboende vilka i sin tur hyr ut 
bostäderna i andra hand till de boende. Kunder 
som Uppsala kommun innebär en trygghet i 
form av säkra hyresbetalare, men även en risk. 
Lokalerna för vård och stödboenden är anpas
sade för verksamheten och därför kostsamma 
att förändra vid ändrade lokalbehov. 

I bostadsbeståndet finns ca 300 senior
lägenheter anpassade för äldre med utökade 
krav på tillgänglighet för att möjliggöra kvar
boende. Den genomsnittliga åldern på dessa 
kunder är cirka 70 år.

på	gång	2007
Behovet av bostäder som är anpassade för 
personer med speciella behov är fortsatt stort 
inom kommunen. Under 2007 har Uppsala
hems servicebostäder färdigställt två stödboen
den med totalt 12 lägenheter med tillhörande 
servicelokaler. Nyproduktionen av Stenhagens 
vårdboende med 80 platser avslutas under feb
ruari 2008. Under året har även omfattande 
renoveringsarbeten påbörjats i två byggnader 
om cirka 90 lägenheter invid Årstagården med 
syfte att anpassa standarden till 2000talet. 
Arbetena beräknas vara klara hösten 2008.

Oljeberoendet har under 2007 minskat 
vilket är en del av strategin inom miljö och 
energiområdet. En del av miljöarbetet är den 
inventering som har genomförts i samtliga fast
igheter avseende innemiljön. Denna invente
ring har slutförts i Servicebostäders bestånd 
under 2007.

Utblick
En ökad andel äldre innebär sannolikt en ökad 
efterfrågan på lägenheter anpassade för äldre 
med krav på tillgänglighet, trygghet och ser
vice. Den framtida utbyggnadstakten av se
niorlägenheter skall styras av efterfrågan på 
marknaden. När det gäller produktion av vård
boenden prövar kommunen att konkurrensut
sätta denna. Framtida planer av vårdboenden 
innefattar även att anpassa äldre fastigheter till 
dagens krav. Arbetet inom energi och miljö är 
fortsatt prioriterat.

BOSTÄDEr, rESPEKTIVE DISTrIKT OCh TOTaLEr 2007

City Eriksberg Gott 
sunda

Sala Backe Uppsala
hem aB

Uppsalahem  
Servicebo 
städer aB

Lägenheter 3 435 2 941 2 554 2 492 11 422 527

Snitthyra* Innerstaden 
917 kr/kvm

897 kr/
kvm

790 kr/
kvm

958 kr/

kvm

892 kr/
kvm 

1 059 kr/ 
kvm

Ytterområden 
847 kr/kvm

resultat Kundundersökning 2007

Service 
index

79 % 81 % 79 % 83 % 81 % 85 %

*Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter och år.

NYPrODUKTION, LÄGENhETEr, rESPEKTIVE DISTrIKT OCh TOTaLEr 2007

City Sala 
Backe

Eriks
berg

Gott 
sunda

Uppsala
hem aB

Uppsalahem  
Servicebostäder 
aB

Startade 20 — — — 20 88

Färdigställda 216 — 112 — 328 12

Under produktion 184 — 136 — 347* 80

Seniorboendet hassellunden i Sala Backe.

* Inklusive bostadsrätter.
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Uppsalahems kunder är både de personer som bor hos företaget och de som är  
registrerade som bostadssökande. Cirka 25 000 personer har idag sitt hem hos  
Uppsalahem och drygt 45 000 personer är anmälda som bostadssökande.  
I snitt tillkommer 1 100 nya bostadssökande per månad. Med Uppsalahems många  
och långa kundrelationer finns en gedigen kunskap om kundernas behov.

Kunder
Det ungefärliga antalet hyreskontrakt för bo
städer under 2007 var i snitt 11 400, varav 
cirka 10 600 för vanliga lägenheter, 300 för 
seniorbostäder, 240 för studentbostäder och 
50 för ungdomsbostäder. Till detta kommer 
Uppsala kommuns kontrakt för bostäder för 
vård och stödboende. Över 45 000 personer 
är anmälda som bostadssökande.

lokalhyresgäster
Uppsalahem har även flera lokalhyresgäster. 
Uppsala kommun är den största kunden. Bland 
övriga hyresgäster finns apoteket, polisen, arki
tektkontor och serviceföretag. 

Kundtid
För att få en bostad med centralt läge krävs 
en kundtid, det vill säga den tid man varit 
bostadssökande, på runt tio till femton år. I 
Uppsalas ytterområden är det lättare att få 
bostad än i innerstaden, i snitt krävs mellan 
fyra och sex års kundtid. Flera kunder har dock 
fått ett hyreskontrakt redan under sitt första 
år som bostadssökande. Små lägenheter i in

nerstaden är populärast medan stora lägenhe
ter utanför stadskärnan har färre intressenter. 
Antal sökande per lägenhet varierar, men i 
snitt är det omkring 175 intresseanmälningar 
på varje ledig vanlig lägenhet och 20 på varje 
seniorlägenhet. 

omflyttningar	
Under året har 1 814 nya kontrakt tecknats, 
varav 314 för nyproducerade lägenheter. 1 388 
kunder flyttade från Uppsalahem och 112 val
de att flytta inom Uppsalahem. Omflyttningen 
var totalt 13 procent. Vakansgraden har varit 
näst intill obefintlig under året.

Delaktighet	och	inflytande	
Ett av Uppsalahems kärnvärden är dialog. Un
der 2007 hade Uppsalahem drygt 110 000 
personliga kontakter med kunderna via besök, 
telefon och epost. En förutsättning för att 
skapa goda relationer med kunden är en aktiv 
dialog. Uppsalahems förvaltning är decentrali
serad och bygger på närhet till kunden. Snabb 
hjälp och återkoppling är viktigt för hyresgäs
terna. Företaget har en gemensam kundtjänst 

Ett av Uppsalahems kärnvärden är 
dialog, ett område som stora delar av 
arbetet är inriktat på. Genom att 
lyssna på kunderna och deras 
önskemål när det gäller boendet, får 
företaget underlag för utveckling och 
förändring av verksamheten.

Kunder
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dit felanmälan går, men hyresgästerna kan även 
kontakta distriktskontoren för specifika frågor. 
En viktig person i dialogen är kundombudet, 
som bland annat nås via funktionen ”Tyck till 
om oss” på Uppsalahems hemsida. Synpunk
terna samlas in och följs upp av kundombudet. 
Uppsalahems kvartersvärdar har en betydelse
full roll i mötet med kunden eftersom de varje 
dag rör sig i det bostadsområde de arbetar i.

Dialogen med hyresgästerna sker även vid 
bomöten i bostadsområdena samt via olika 
kundundersökningar. Varje år genomförs över
gripande kundundersökningar för att följa upp 
kundrelationerna och definiera framtida för
bättringsområden. Resultaten visar generellt 
på en förbättring från och med 2003 inom 
flera områden. Undersökningar görs även bland 
kunder som flyttar in i nyproducerade lägen
heter samt vid in och avflyttning.

marknadskommunikation
Uppsalahem använder många olika kanaler i 
sin marknadskommunikation. Företagets hem
sida, www.uppsalahem.se, är det snabbaste 

och mest effektiva kommunikationsverktyget. 
Hemsidan hade under 2007 cirka 3 000 besö
kare varje dag. Kompletterande aktiviteter är 
annonsering i både lokal och Stockholmsme
dia med annonsering om uthyrning av nypro
ducerade bostäder. 

Uppsalahems medverkan vid bostadsmäs
san BoForum i oktober blev en succé. Intresset 
från besökarna för Uppsalahems nyproduk
tion överskred förväntan. Samma intresse för 
hyresrätten visar även besökarna hos BoCity, 
en ny mötesplats mitt i Uppsala för bostads
intresserade där Uppsalahem samarbetar med 
producenter av bostadsrätter och småhus. 

Ett antal pressmeddelanden har sänts ut 
under året, bland annat om beslut efter styrel
semöten. Dessutom utkommer Uppsalahems 
kundtidning med fyra nummer per år och 
delas ut till alla hyresgäster och företagets 
övriga intressenter.

Vid ”Gamla E 4:an” in mot Uppsala finns 
fyra stortavlor som Uppsalahem använder för 
att nå ut med sina budskap till den bilburna 
publiken. 

BeFolKnInGsproGnos	För	
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Uppsalahem förvaltar 150 000 kvm lokaler. 
Lokalerna fungerar som komplement till 
bostäderna och förvaltningen av dessa. 
Merparten av lokalerna ligger insprängda i 
bostadshus och många, till exempel de som 
används som restauranger och butiker, bidrar 
på så sätt till en varierande stadsbild. Den 
största lokalhyresgästen är Uppsala kommun. 
På Brantingstorg i Sala Backe finns två av 
lokalhyresgästerna, Bageri Brantingstorg och 
ICa Nära. 

År 2004=index 100.
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Uppsala överraskades på kvällen före Linnés 
födelsedag, den 23 maj, när gräsmattor 
rullades ut på Uppsalas gågata och de 300 
Linnéurnor, en för varje år sedan Linnés födelse, 
som Uppsalahem sponsrade, ställdes ut. 

sponsring
Carl von Linné har fått många blickar att 
riktas mot Uppsala sedan sommarens firan
de av 300årsdagen efter hans födelse. En 
av jubileets huvudsponsorer i Uppsala var 
Uppsalahem. Syftet med deltagandet var 
bland annat att visa att företaget deltar i ut
vecklingen av samhället samt aktivt stödjer 
Uppsalas kultur och historia. Sponsringen 
har också inneburit att Uppsalahem mark
nadsförts som sponsor i en rad annonser i 
lokal media, på museer och andra platser 
där Linné firats.

Under 2007 har Uppsalahem stöttat ett 
antal aktiviteter som är till nytta för hyres
gästerna och bidrar till en positiv utveckling 
av bostadsområdena. Uppsalahem har bland 
annat sponsrat bandyskolan BandyKul, Cir
kus Skratt, Sommarkul i Gottsunda, Som
marpasset på Fyrishov och Gottsundabadet, 
Tant Gröns Oas i Håga by och byggnationen 
av en boulebana i Sala Backe.

Uppsalahem erbjöd 
sommaren 2007 alla barn 
som bor hos Uppsalahem 
50 kronors rabatt på 
Sommarpasset på Fyrishov 
och Gottsundabadet. 

Uppsalahem sponsrade 
BandyKul som ger de 
minsta knattarna möjlighet 
att åka skridskor, spela 
bandy, leka och busa på 
Studenternas. 
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Fastigheter

Koncernens	fastigheter	
Uppsalahems förvaltningsfastigheter finns 
inom moderbolaget Uppsalahem AB samt 
inom dotterbolagen Uppsalahem Service
bostäder AB, Storvreta Centrum HB och 
2 Torn AB som är obebyggd. 

Uppsalahem äger och förvaltar 233 
fastigheter inom Uppsala kommun med 
cirka 13 200 lägenheter, 1 200 lokaler av 
olika storlek och 6 600 garage och par
keringsplatser med ett sammanlagt mark
nadsvärde på 8,8 Mdr. 

Under 2007 blev tre bostadshus, med 
328 lägenheter, samt två stödboenden, med 
tolv lägenheter, färdiga för inflyttning. 

Den totala uthyrningsbara ytan upp
går till 925 000 kvm, varav 775 000 kvm 
är bostäder och 150 000 kvm lokaler. 
Merparten av bostäderna, 40 procent, är 
lägenheter om två rum och kök. Huvud
delen av bostäderna finns i hus byggda 
mellan 1950 och 1974. Under 2000talet 
har Uppsalahem adderat cirka 2 000 nya 
lägenheter till bostadsbeståndet genom 
nyproduktion. 

moderbolaget	
Inom moderbolaget Uppsalahem AB finns 
146 fastigheter med 11 422 bostäder för
delade på 740 000 kvm och 1 052 lokaler 
fördelade på 49 000 kvm. Lägenhetsstor
lekarna varierar mellan ett och fem rum 
och kök, där större delen består av lägen
heter om två rum och kök. Marknadsvär
det bedömdes vid årsskiftet 2007/2008 
till 7,2 Mdr. 

Dotterbolag	
Uppsalahem Servicebostäder AB äger och 
förvaltar 78 fastigheter med 1 618 bostä

Fastighetsmarknaden i Uppsala är under fortsatt tillväxt och produktionen av bostäder  
är hög. Uppsalahem är, med sina cirka 13 200 lägenheter, det största bostadsföretaget  
i Uppsala. Uppsalahems fastigheter, exklusive nybyggnadsprojekten, hade vid årsskiftet  
ett marknadsvärde på 8,8 (8,1) Mdr. Direktavkastningen blev 7,5 (7,7) procent. 

Förvaltningen av Uppsalahems bostadsområden ska bidra till ett tryggare 
och trivsammare boende.
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FörDelnInG	läGenhetsstorleKar	
Uppsala	KommUn

Inom kommunen är spridningen större än 
inom Uppsalahems bestånd.
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FörDelnInG	läGenhetsstorleKar	
Uppsalahems	BestÅnD

Merparten av Uppsalahems  
lägenheter har 2–3 rum och kök.

der över hela Uppsala samt i närområdet. 
Bostadsformerna är seniorbostäder, vård
boenden samt stödboenden. Antalet bostä
der som hyrs ut med förstahandskontrakt 
är totalt 527. Övriga, 1 091, är vård och 
stödboenden som hyrs ut via lokalkontrakt 
till Uppsala kommun, som i sin tur andra
handsuthyr till de boende. Den totala ut
hyrningsbara ytan uppgår till 119 378 kvm. 
Marknadsvärdet bedömdes vid årsskiftet till 
1,5 Mdr. 

Storvreta Centrum HB äger och förval
tar 9 fastigheter med 133 bostäder och 13 
lokaler i Storvreta centrum utanför Uppsala. 
Marknadsvärdet bedömdes vid årsskiftet till 
114 Mkr. 

2 Torn AB äger fastigheten med det 
gamla cementgjuteriet i Luthagen. Uppsa
lahem planerar att bebygga området med 
omkring 800 nya bostäder med blandade 
upplåtelseformer. 

marknadsvärde	
Uppsalahem har tillsammans med Forum 
Fastighetsekonomi marknadsvärderat fastig
hetsbeståndet per 31 december 2007, varvid 
använts det internetbaserade analysverkty
get Datscha, Uppsalahems uppgifter om 
hyror och drift samt Forums bedömda av
kastningskrav per fastighet. (Se Sammanfat
tande värdeutlåtande på sid 44.) 

Förvärv	
Uppsalahem har under året förvärvat en fast
ighet av bygg och fastighetsbolaget JM samt 
har en överenskommelse med företaget om 
byte av mark i Luthagen och Kungsängen. 

Försäljning	
En förskola har sålts till Uppsala kommun. 

av Uppsalahems cirka 13 200 lägenheter är större delen på två rum och kök.
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ombildning
Kommunfullmäktige har i sitt övergripande 
styrdokument Inriktning, Verksamhet, Ekono
mi (IVE) 2008–2011 angett att Uppsalahem 
kan omvandla hyresrätter till bostadsrätter. 
Under 2007 har ingen ombildning genomförts. 
En bostadsrättsförening har fått ett erbjudande 
om att köpa en fastighet med 14 lägenheter. 
Fler erbjudanden kan komma under 2008 till 
de hyresgäster som uppfyller styrelsens krav. 
Förhandlingar pågår under 2008. 

Förvaltning	
Förvaltningen av Uppsalahems fastigheter 
styrs bland annat av ett stort antal lagkrav, 
ägarnas olika krav och marknaden. Den stra
tegiska affärsplanen bryts ner i olika styrinstru
ment, affärsområdesplaner, verksamhetsplaner, 
handlingsplaner, riktlinjer och mål för varje 
medarbetare. Den strategiska löpande förvalt
ningen stöds av ITbaserade system, interna 
riktlinjer och rutinbeskrivningar. 

Förvaltningen har flera mål, bland annat 
att skapa trygga och trivsamma boendemil
jöer, att förvalta fastigheterna så att lägsta 
livscykelkostnad nås och att minimera miljö
påverkan. 

Uppsalahems besökskontor är viktiga träffpunkter och ska även vara effektiva 
och stimulerande arbetsplatser. Besökskontoret i Eriksberg har utsmyckats av 
konstnären helena Laukkanen. 

Uppsalahems fastighetsförvaltning mäts varje år ur effektivitets
synpunkt och jämförs med andra förvaltningsbolag.
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Fastighetsunderhåll 

hörande badrumsrenovering har under 2007 
utförts till en kostnad av 53 Mkr. Även miljon
programmets hus börjar närma sig 40årsgrän
sen och är i behov av stambyte. 

energifönster	
Under 2007 har fönster i 560 lägenheter bytts 
ut till energifönster till en kostnad av 6,9 Mkr. 
Investeringen kommer att sänka underhålls
kostnaderna för utvändig målning samt för
bättra inomhusklimatet och sänka energiför
brukningen. 

passersystem	
Uppsalahem arbetar aktivt med trygghets och 
säkerhetsskapande åtgärder. Som en del i detta 
arbete installeras elektroniska passersystem i 
byggnaderna, vilket ingår som standard i all 
nyproduktion samt vid större ombyggnationer. 
Arbete pågår även med att komplettera det äldre 
bostadsbeståndet med moderna elektroniska 
låssystem och porttelefoner. 

hyresgäststyrt	lägenhetsunderhåll		
och	tillval	
Uppsalahem arbetar med hyresgäststyrt lä
genhetsunderhåll, kallat HLU. Det innebär att 
varje underhållsåtgärd, som tapetsering eller 
golvläggning, har en tänkt livslängd. När denna 
är passerad har hyresgästen rätt till underhåll. 
Om denne vill tidigarelägga underhållet görs 
detta till en  kostnad av det resterande värdet 
på utbytta detaljer, till exempel tapeter. Om 
kunden istället vill vänta med underhållet utgår 
en motsvarande rabatt. Utöver det hyresgäst
styrda lägenhetsunderhållet finns möjlighet för 
hyresgästerna att göra vissa tillval. Exempel 
på tillval är säkerhetsdörr eller laminatgolv. 
När en kund gör ett tillval görs en standard
höjning i lägenheten och en fast kostnad läggs 
på månadshyran. Under 2007 kostnadsförde 
Uppsalahem 57 Mkr på lägenhetsunderhåll 
och 10 Mkr på tillval. 

Behov	av	underhåll	
Uppsalahems bostäder är byggda mellan 1837 
och 2007, huvuddelen mellan 1950 och 1974. 
Snittåldern på lägenheterna är 36 år. Det inne
bär att en stor del av Uppsalahems bostads
bestånd är i behov av underhållsåtgärder, som 
normalt har ett 40årigt underhållsintervall. 
Uppsalahems ambition är att anpassa äldre 
bostäder till den boendestandard som efter
frågas idag och i framtiden. 

Under 2007 har Uppsalahem utfört un
derhållsprojekt för cirka 200 Mkr. 

större	ombyggnader	
För att klara de stora underhållsbehoven arbe
tar Uppsalahem sedan 2005 med helhetstäck
ande projekt som innehåller både underhåll 
och standardhöjningar, allt i syfte att göra det 
så kostnadseffektivt som möjligt samt mini
mera störningar i boendet. Upprustningarna 
innefattar både lägenheter och gemensamma 
utrymmen och anläggningar. De ombyggnader 
som Uppsalahem gör ska lyfta bostadsområ
dena och modernisera lägenheterna samtidigt 
som den gamla charmen så långt som möjligt 
ska bevaras. 

Det största av dessa projekt drivs i bo
stadsområdet Kvarngärdet där 753 lägenheter 
som uppfördes 1962 ska anpassas till gällande 
standard och krav. I Kåbo pågår ett ombygg
nadsprojekt i 1950talskvarteret Haubitsen om 
126 lägenheter. Båda dessa projekt väntar på 
godkännanden från de hyresgäster som berörs. 
Under 2007 har även omfattande renoverings 
och förbättringsarbeten påbörjats i cirka 90 
lägenheter i två punkthus intill vårdboendet 
Årstagården. Målet är att byggnaderna ska för
bruka maximalt 125 Kwh/kvm och år.

stambyten	och	badrumsrenoveringar	
Stambyten och renoveringar av badrum be
höver göras i de fastigheter som uppfördes 
på 1950 och 1960talen. Stambyte med till

En betydande del av Uppsalahems fastighetsbestånd uppfördes under 1950 och  
1960talen vilket innebär att stora underhållsinsatser kommer att krävas med framför allt 
stambyten och badrumsrenoveringar men även energibesparande åtgärder.

Uppsalahems ambition är att anpassa 
äldre bostäder till den boendestandard 
som efterfrågas idag.
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Nyproduktion av bostäder 

spännande	bostadsområden
Nya bostadsområden ska präglas av vacker och 
spännande arkitektur och ha en tydlig kund
fokusering. Bostadsområdena ska ha en ge
nomtänkt gestaltning som ger förutsättning för 
goda grannkontakter. De bostäder som byggs 
för studenter, äldre och personer med behov 
av omsorg är ändamålsenliga och tillgängliga. 
Även vanliga nybyggda lägenheter passar en 
äldre kundgrupp. Produktionen är långsiktigt 
och miljömässigt hållbar med hög kvalitet och 
fokus på livscykelkostnader.  

Investeringar	
Investeringarna i nya bostäder uppgick till 428 
Mkr under 2007. Produktionstakten kommer 
att minska något under 2008 och 2009. Under 
den kommande tvåårsperioden planeras för 
cirka 525 nya bostäder. 

produktionskostnader	
Kostnaden att producera nya bostäder har ökat 
markant, framför allt de två senaste åren. Bygg
marknaden är överhettad, råvarupriserna ökar 
och nya miljökrav om bland annat buller, miljö 
och tillgänglighet utgör en stor del av de ökade 
kostnaderna. Även avskaffandet av räntebi
drag, investeringsbidrag och stimulansbidrag 
bidrar till ökade kostnader. För produktion av 
särskilda boenden för äldre har investerings
bidrag däremot införts. Den totala produk
tionskostnaden per bruttoarea för vanliga lä
genheter närmar sig idag 20 000 kronor vilket 
gör att en normalstor trea idag kostar över 1,5 
Mkr att producera. 

överklaganden	
Handläggningstider för bygglov och detaljpla
ner är fortfarande en process som tar lång tid 
och resulterar i att byggstarter av nya bostäder 
förskjuts, vilket även leder till ökade kostnader. 

Överklagandet av detaljplaner och bygglov ger 
osäkerhet i tidsplaneringen av nya bostäder 
eftersom besked om produktionen inte kan 
ges. Detta påverkar i sin tur entreprenörer och 
de finansiella kostnaderna ökar. 

produktion	i	nya	samverkansformer	
Uppsalahems första nyproduktionsprojekt av 
bostäder i partnering har färdigställts med gott 
resultat under 2007. Ytterligare tre projekt 
pågår i partnering och under de kommande 
två åren kommer fler projekt att påbörjas med 
samma arbetssätt. Partnering är en arbetspro
cess och en riskanalys, inte en entreprenad
form, med gemensamma uppsatta mål mellan 
byggherre, entreprenör och i vissa fall även 
konsult. 

Kundens	förväntningar	
I samband med inflyttning och garantibe
siktning genomförs enkäter för att ta del av 
kundens upplevelse av sitt boende. Utifrån 
kundens förväntningar ska Uppsalahem bygga 
bostäder med hög kvalitet till en rimlig och 
rättvis hyresnivå, samt bygga yteffektiva lägen
heter där fokusering läggs på funktion och inte 
på storlek. Lägenheterna ska i basutförandet 
ha en hög standard, en låg energiförbrukning 
och en god tillgänglighet. 

energi	och	miljö	
Vid nyproduktion beräknar Uppsalahem en
ergiåtgången som ett led i arbetet att optimera 
energiförbrukningen. Vid val av ventilation 
och andra tekniska lösningar tas hänsyn till 
ekonomi, miljö och komfort. För varje nytt 
byggprojekt upprättas en projektanpassad mil
jöplan samt analys av vilket ventilationssystem 
och uppvärmningssystem som ska användas. 

Till år 2010 ska Uppsalahem sänka energi
förbrukningen i nyproducerade bostäder från 

Under 2007 har Uppsalahem haft pågående produktion av 702 hyresrätter, varav  
328 blivit färdiga för inflyttning. Utöver hyresrätter har Uppsalahem färdigställt 12 vård 
och stödboenden samt påbörjat projektering av 50 nya vårdbostäder och 6 stödboenden.   

	

Under	2007	fokuserade	

Uppsalahem	på	att	

uppföra	nya	bostadshus	

och	fortsatte	påbörjade	

renoveringar	och	

ombyggnader	av	

fastigheter	från	1950-	och	

1960-talen.	

Klockarbo i Luthagen, med 116 
lägenheter, färdigställdes 2007.
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riktvärde enligt Byggbranschens regler (BBR) 
110–130 KwH/kvm till 95 KwH/kvm och år, 
inklusive varmvatten. 

Som ett led i att öka hyresgästens möj
lighet att påverka sitt inomhusklimat, sin 
energiförbrukning och därmed sin hyra, in
stalleras utrustning för styrning, mätning och 
debitering av förbrukning av värme, kall och 
varmvatten. 

nya	hyresrätter	i	nya	stadsdelar	
Luthagen, en stadsdel som under lång tid varit 
helt dominerad av bostadsrätter och ägande
rätter, kompletteras nu med ett antal hyres
rätter. Under 2005–2007 har Uppsalahem 
färdigställt 160 hyresrätter där. Under 2006 
påbörjades byggandet av ytterligare 210 hyres
bostäder. I planeringen för de kommande åren 
är målet att starta byggnation av ytterligare 
550 hyresbostäder i stadsdelen. 

några	fördelar	med	projekt	i	partnering:	

• projektet är i fokus 

• processen är trygg i alla skeden för alla aktörer 

• kompetens och erfarenhet hos alla medverkande tas tillvara 

• projektkostnaden sänks och säkerställs 

• projekttiden kortas och säkerställs 

• kvaliteten stämmer med överenskommelsen mellan aktörerna 

• effektiv hantering av problem och risker 

• full öppenhet i projektet 

• gemensam riskbedömning. Uppsalahem bygger två niovåningshus med 136 studentlägen
heter med 1–3 rum och kök i kvarteret Observatoriet, mellan 
Ekonomikum och studentbostadsområdet rackarberget.

Brandstationen i centrala Uppsala, 
med 100 lägenheter, färdigställdes 
2007.

Under 2007 har projektering av hyresrät
ter pågått i andra stadsdelar där Uppsalahem 
tidigare inte haft några hyresbostäder. Dessa 
stadsdelar är Nåntuna – ett populärt villaom
råde söder om Uppsala centrum, Sunnersta 
– ett eftertraktat villaområde vid Mälaren samt 
Kungsängen, centralt beläget nära Uppsala 
centralstation. 

Framtida	byggprojekt	
Under 2007 har Uppsalahem arbetat vida
re med projektutveckling från idé till färdig 
förvaltning. I arbetet ingår att se över val av 
byggnadsteknik, material, värme och ven
tilationssystem samt individuell mätning av 
värme och vatten. Arbetet med planeringen 
av de bostäder som ska börja uppföras 2009 
har också fortskridit under året. 

Uppsalahems framtida byggproduktion 
kommer att påverkas av att investeringsbi

Uppsalahem ska bygga  
bostäder med hög kvalitet till en 

rimlig och rättvis hyresnivå.”
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Illustration: Agnes Hustad/MURMAN ARKITEKTER AB 2007

Det	finns	flera	anledningar	

till	varför	byggandet	i	

Uppsala	jämfört	med	andra	

delar	av	sverige	är	

omfattande.	en	är	att	

Uppsala	är	en	attraktiv	

region	vilket	gör	att	antalet	

invånare	ökar	och	därmed	

behovet	av	bostäder.	

drag och räntebidrag försvann i och med års
skiftet 2006/2007. Särskilt projekt utanför 
centralorten kommer att beröras eftersom 
betalningsviljan är lägre där än i de mer cen
trala delarna av staden. För att klara att hålla 
nere kostnaderna kommer kraven på bygg
herren att öka i form av större kunskap om 
byggnadstekniker, energieffektivisering och 
kundens förväntningar. Bostadshusen bör bli 
mer varierade och upplåtelseformerna inte
grerade, för att locka nya kunder. Målet är att 
tillhandahålla ett större utbud av boendefor

Längs Fyrisån på det tidigare kolonilottsområdet 
i Luthagen bygger Uppsalahem 166 lägenheter 

med inflyttning hösten 2008.

mer för att attrahera många olika kategorier 
av hyresgäster. 

student-	och	ungdomsbostäder	
Under 2007 färdigställdes 112 mindre lägen
heter i Ekeby med studenter och unga familjer 
som målgrupp. Intresset var mycket stort och 
samtliga lägenheter var uthyrda innan inflytt
ningen. I de inflyttningsenkäter som genom
förts har det visat sig att de som flyttat in varit 
mycket nöjda med sina nya lägenheter och att 
produkten varit efterfrågad.
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Illustration: Agnes Hustad/MURMAN ARKITEKTER AB 2007

seniorbostäder. Under 2007 har två mindre 
stödboenden i Gamla Uppsala och Slavsta fär
digställts. Under 2007 har projektering och 
upphandling av entreprenör för byggnation 
av 50 nya vårdplatser i Västergården samt 
32 seniorbostäder i Södergården i stadsdelen 
Svartbäcken avslutats. Under 2008 kommer 
projektering och troligtvis uppförande av tre 
stödboenden i Sunnersta, Storvreta samt Vatt
holma att genomföras. Ett anbud på ett vård
boende med 80 platser lämnades i december 
till Uppsala kommun. 

Ett modernt vårdboende i Stenhagen med 80 vårdplatser blir 
inflyttningsklart i februari 2008.

.

Färdigställda	och	inflyttade	lägenheter	2007	

Projekt Område Antal Lägenhetstyp 

Ekebyvallen Ekeby 112 Ungdomsbostäder 
Klockarbo Luthagen 116 Vanliga lägenheter 
Brandstationen City 100 Vanliga lägenheter 
Berget G:a Uppsala 6 Stödboende 
Boktryckaren Årsta 6 Stödboende

totalt	 340	lägenheter	

startade	bostadsprojekt	2007	

Projekt Område Antal Lägenhetstyp	

Västergården Svartbäcken 50 Vårdboende 
Södergården Svartbäcken 32 Seniorbostäder 
holmfrid Svartbäcken 20 Vanliga lägenheter 
Järnmalmsvägen Vattholma 6 Stödboende 

totalt	 108	lägenheter

pågående	bostadsprojekt	2007	

Projekt Område Antal Lägenhetstyp 

Fyrisvallen Luthagen 166 Vanliga lägenheter 
Kapplasse Luthagen 18 Vanliga lägenheter 
Kapplasse Luthagen 27 Bostadsrätter 
Observatoriet Centrala staden 136 Studentbostäder 
Stenhagens  
vårdboende Stenhagen 80 Vårdboende 

totalt	 427	lägenheter

planerade	bostadsprojekt,	start	2008	

Projekt Område Antal Lägenhetstyp 

Klockaren Luthagen 47 Seniorbostäder 
Mjölnaren City 130 Vanliga lägenheter 
Västra Nåntuna Nåntuna 60 Vanliga lägenheter 
Bordtennisvägen Storvreta 6 Stödboende 
Södra rosenvägen Sunnersta 6 Stödboende

totalt	 249	lägenheter

År 2008 och 2009 kommer 136 nya hy
resrätter för studenter – Observatoriet vid 
Ekonomikum – i centrala Uppsala att vara 
klara. Bostäderna har utvecklats i samarbete 
med ett antal studentnationer samt Uppsala 
universitet. 

seniorbostäder		
och	särskilda	boenden	
För att tillgodose behovet av boende hos den 
äldre delen av befolkningen bygger Uppsala
hem Servicebostäder AB vårdboenden och 
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Uppsalahem AB har uppdragit åt Forum Fastighetsekonomi AB att kvalitetssäkra Uppsalahems 
egna fastighetsvärderingar i det internetbaserade analysverktyget Datscha per värdetidpunkten 
20071231. Det värderade beståndet utgörs av koncernens samtliga fastigheter i Uppsalahem 
AB med dotterbolagen Uppsalahem Servicebostäder AB och Storvreta Centrum HB.

Med en fastighets marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på den 
öppna fastighetsmarknaden vid en given tidpunkt. Detta värde bestäms normalt genom en 
jämförelse med försäljningar av likartade objekt, den s k ortsprismetoden, och genom analys 
av fastighetens nuvarande och framtida avkastningsförmåga.

Koncernens fastighetsbestånd har i nio år värderats av Forum Fastighetsekonomi AB med 
hjälp av en konventionell kalkylmodell. Från och med 2005 års marknadsvärdebedömning har 
analysverktyget Datscha använts, vilket ger en något mer översiktlig värdering.

I beståndet ingår nio projektfastigheter. Dessa har värderats med hjälp av Forum Fastig
hetsekonomi AB:s kalkylmodell eller utifrån byggrättsvärde.

Uppsalahem AB har lämnat uppgifter om areor, hyror, fastighetsskatt, drifts och under
hållskostnader, räntebidrag samt förutsättningar för byggprojekt. Forum Fastighetsekonomi AB 
har för varje värderingsobjekt bedömt direktavkastningskrav.

Uppsalahem AB:s fastighetsbestånd omfattar 93 värderingsobjekt inklusive 5 projekt, Upp
salahem Servicebostäder AB 66 st inklusive 2 projekt och Storvreta Centrum HB 5 värde
ringsobjekt.

Den vidimerade marknadsvärdebedömningen per 31 december 2007 av fastighetsbestån
den för respektive bolag uppgår enligt följande sammanställning. 2006 års marknadsvärden är 
kursiverade inom parentes.

Uppsalahem	aB,	
exkl	pågående	projekt	 7	184	459	000	kr	 (6 573 330 000 kr)

pågående	projekt	 175	300	000	kr
Uppsalahem	servicebostäder	aB,	
exkl	pågående	projekt	 1	449	616	000	kr	 (1 371 730 000 kr)

pågående	projekt	 108	000	000	kr

storvreta	Centrum	hB	 113	617	000	kr	 (108 753 000 kr)

Det samlade marknadsvärdet av fastigheter under förvaltning tillhöriga Uppsalahem AB med 
dotterbolag uppgår till 8 747 692 000 kr (Åtta miljarder sjuhundrafyrtiosju miljoner sexhund
ranittiotvå tusen kronor). (8 053 813 000 kr)

Marknadsvärdet av pågående projekt uppgår till för Uppsalahem AB 175 300 000 kr och 
för Uppsalahem Servicebostäder AB 108 000 000 kr, sammanlagt 283 300 000 kr (Tvåhund
raåttiotre miljoner trehundratusen kronor). (305 300 000 kr)

Stockholm den 8 februari 2008

Forum Fastighetsekonomi AB

Sammanfattande  
värdeutlåtande

sofia	moberg

Civilingenjör. av SFF aukt fastighetsvärderare
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Finansiering

ekonomi	och	räntemarknad	2007
I Sverige inleddes 2007 med en mycket stark tillväxt som emellertid 
började visa tecken på avmattning under hösten. BNP beräknas ha 
ökat med 2,7 procent 2007. Ett år tidigare låg BNPtillväxten på 
över fyra procent. Inflationen har fortsatt stiga under året och KPI 
uppmättes till 3,5 procent i december 2007. Ökningen i inflations
takt beror i första hand på att priset på energi och livsmedel ökat 
kraftigt under hösten. Elpriset steg från en nivå kring 10 öre/KWh 
under sommaren till nära 50 öre/KWh i december och oljepriset 
nådde nära 100 dollar fatet.

  
 

Den ränteuppgång som startade 2006 har fortsatt under 2007. 
Riksbanken har under året höjt reporäntan fyra gånger från en nivå 
på 3,0 procent vid förra årsskiftet till 4,0 procent i december 2007. 
De långa räntorna har också uppvisat en stadig uppgång. Skillnaden 
mellan lång och kort ränta minskade konstant under 2007 och vid 
årets slut var den helt utraderad. Att skillnaderna mellan korta och 
långa räntor minskar i slutet av en högkonjunktur är inte onormalt, 
däremot är uppgången i tre månaders Stibor denna gång osedvanligt 
hög beroende på den finansoro som rått under hösten.
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30

28,3
29,5

InFlatIonstaKten	enlIGt	KpI

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år. Data 
t.o.m. december 2007.

Finansoron startade med problem på bolånemarknaden i USA 
under sommaren och spred sig sedan över världen. Även banker 
i Europa har redovisat kreditförluster under hösten. Osäkerhet 
kring vilka banker som skulle visa sig berörda medförde att pri
set på kort utlåning bankerna emellan steg kraftigt. Detta fick 
återverkningar på hela kreditmarknaden. Även företagscertifikat
marknaden i Sverige drabbades och det blev dyrare och för vissa 
låntagare mycket svårt att emittera. Det stigande priset på risk har 
visat sig i en ökad marginal mellan reporäntan och Stiborräntan. 
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Detta har medfört en kraftig ökning av Stiborräntan som gått från 
en nivå på ca 3,30 procent i januari 2007 till strax under 4,70 
procent i slutet av året.

Finanspolicy
Uppsalahems finansverksamhet regleras av bolagets finanspolicy. 
Den anger hur ansvaret för finansverksamheten fördelas och hur 
bolagets finansiella risker ska hanteras och regleras. Löpande sker 
kontroller av att fastställda regler följs och limiter inte överskrids. 
Alla limiter har hållits under året.

De väsentliga riskerna är refinansieringsrisk och ränterisk. Med 
refinansieringsrisk menas risken att inte kunna betala bolagets 
skulder när de förfaller utan att kostnaden för att erhålla betal
ningsmedel ökar avsevärt. En skuldportfölj med kort lånebindning 
medför en högre refinansieringsrisk. Med ränterisk menas risken 
att ogynnsamma ränterörelser leder till förluster. Lån med kort 
räntebindning anses därmed medföra en högre ränterisk.

rating	
Uppsalahem har sedan år 2000 haft en rating från kreditvärderings
institutet Standard & Poor´s som varit A/Stable/A1/K1. Efter sin 
årliga granskning publicerade Standard & Poor’s i november 2007 
sin bedömning av företaget. Institutet uppgraderade då Uppsala
hems rating från stabil till positiv. Bolagets rating är därmed nu 
A/Positive/A1/K1.

Uppsalahems stabila finansiella ställning, adekvata lönsamhet 
och fastighetsportföljens höga värden anges som viktiga faktorer 
bakom bedömningen, liksom den starka efterfrågan på bostads
marknaden i Uppsala. De positiva ratingutsikterna återspeglar 
Standard & Poor’s förväntan att Uppsalahems starka och stabila 
operativa verksamhet, inklusive nyproduktion av bostäder, kom
mer att bestå.

Företagscertifikat	och	bilaterala	banklån
Uppsalahem har ett svenskt företagscertifikatprogram med en ram 
på 2 000 Mkr. Trots oron i de finansiella marknaderna har Uppsa
lahem hela året kunnat genomföra sina certifikatemissioner utan 
problem. Under hösten har en del av programmet refinansierats 
genom att avtal tecknats om nya bilaterala banklån, så kallade 
basräntelån, på totalt 700 Mkr. Lånen, som har en löptid på 10 år, 
ger Uppsalahem en lägre räntekostnad och en längre löptid än de 
lån som ersätts. Totalt uppgick volymen basräntelån vid årsskiftet 
till 1 555 Mkr.

likviditet	och	kassaflöde	
Koncernens disponibla likvida medel inklusive kortfristiga pla
ceringar och outnyttjad checkkredit uppgick vid årets utgång till 
1 149 (884) Mkr. Häri ingår även bindande kreditlöften. För att 
stärka Uppsalahems likviditetsberedskap har den totala volymen 
kreditlöften utökats till 1 000 (700) Mkr. Kreditlöftena fungerar 
som backup till certifikatprogrammet som till sin konstruktion 
är ett kortsiktigt låneinstrument och därmed medför en refinan
sieringsrisk.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 160 
Mkr vilket är 27 Mkr lägre än föregående år. Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgår till 421 Mkr vilket är 18 Mkr 
högre än föregående år. 

I nedanstående tabell visas likviditetsläget på balansdagen. 

likviditetssituation	mkr

lånemöjligheter	m	m	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003

Kortfristiga värdepapper 
samt likvida medel 8 34 22 48 91

Checkkrediter, 
ej utnyttjade 141 150 114 120 128

Lånelöften 1 000 700 700 700 1 000

totalt	 1	149	 884	 836	 868	 1	219
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Bilden visar hur reporäntan, 3månaders Stiborränta samt  
5årsräntan har utvecklats de senaste fem åren. 
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låneportföljen
Vid årets utgång uppgick låneportföljen till 3 276 Mkr. Det är en ök
ning med 240 Mkr jämfört med föregående år. Anledning till denna 
ökning är den stora nyproduktionen av bostäder under 2007.

låneportföljen	mkr

långivare	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003

Certifikatlåneprogram 1 113 1 637 1 394 1 341 791

Svenska banker 2 099 1 335 1 413 1 160 1 340

Utländska banker 64 64 64 340 445

totalt	 3	276	3	036	 2	871	 2	841	 2	576

Tack vare den refinansiering som genomfördes under hösten kunde 
utrymme frigöras inom certifikatprogrammets ram. Andelen certi
fikatlån i skuldportföljen minskade därmed och andelen banklån 
ökade.  

räntebindning
Per årsskiftet hade låneportföljen en genomsnittlig räntebindning 
på 2,5 år. Med hänsyn till befintliga derivat uppgår andelen lån med 
ränteförfall inom ett år till 59 procent. Nedan visas en tabell över 
låneportföljens nettoräntebindning med hänsyn till räntederivat. 
Snitträntan under året uppgick till 3,96 (3,37) procent.

lånebindning
Under året har den genomsnittliga lånebindningstiden i skuldport
följen förlängts. Avtal om nya basräntelån på totalt 1 555 Mkr har 
tecknats och dessa har använts till att refinansiera befintlig skuld 
med kortare löptid. Samtliga nya lån har en löptid på tio år. På så 
sätt har den genomsnittliga lånebindningstiden ökat från 1,75 år 
vid förra årsskiftet till 4,95 år per 20071231. Andelen lån som 
förfaller inom ett år har minskat från 55 procent till 36 procent.

	 lånebindning	 räntebindning
	 Belopp,	 andel,	 Belopp,	 andel,
ändringsår	 mkr	 %		 mkr	 %

2008 1 176 36 1 933 59

2009–2011 545 17 459 14

2012–2014 0 0 655 20

Senare  1 555 47  229 7

summa	 3	276	 100	 3	276	 100

Derivat
För att minska ränterisken används så kallade derivatinstrument. 
Vid bokslutstillfället innehöll derivatportföljen ränteswappar och 
räntetak. Swapparna har gjorts i syfte att förändra den räntebind
ning som uppkommit genom upplåningen till en räntebindning som 
följer finanspolicyn. De utgör säkringar till olika lån och kan därför 

säkringsredovisas. Volymen ränteswappar uppgick vid årsskiftet till 
1 755 Mkr. Swapparnas marknadsvärde netto uppgick till 28,7 Mkr. 
Detta belopp redovisas inte som tillgång i balansräkningen. 

Uppsalahem har räntetak för att skydda bolaget vid en kraftig 
ränteuppgång. Räntetakens genomsnittliga räntenivå ligger på 5,66 
procent och omfattar totalt en lånevolym på 1 100 miljoner kronor. 
Inga räntetak har anskaffats eller lösts under året. 

säkerheter
På balansdagen fanns 2 163 Mkr i krediter mot säkerheter. Av dessa 
är 545 Mkr lån med kommunal borgen från ägarna. Med stöd av 
ett avtal med Uppsala kommun som upphör att gälla år 2010, har 
kommunal borgen erhållits till lån som finansierar vårdboende 
och andra fastigheter för anpassat boende som ägs av Uppsalahem 
Servicebostäder AB. Volymen krediter mot säkerheter i pantbrev 
har ökat från 855 Mkr till 1 618 Mkr. Inga reella säkerheter lämnas 
till dem som investerar i Uppsalahems företagscertifikat. För dessa 
långivare gäller Uppsalahems rating som säkerhet.

Utsikter	för	2008
Finansoron och den svagare omvärldskonjunkturen dämpar tillväx
ten i svensk ekonomi. Under 2008 kommer Riksbankens stora ut
maning att vara att samtidigt hantera stigande inflation och vikande 
tillväxt. Inflationen är främst driven av löneökningar, sjunkande 
produktivitetstillväxt och prisuppgångar på livsmedel och energi. 
Mot detta talar en sjunkande internationell efterfrågan som med 
stor sannolikhet kommer att påverka den svenska exportindustrin 
negativt. Osäkerheten kring utvecklingen i världsekonomin kom
mer troligen att fortsätta påverka prisutvecklingen på de finansiella 
marknaderna.

Den svenska ekonomin kan för 2008 sammanfattas med:

• Tillväxttakten i svensk ekonomi avtar.

• Risk för stigande inflation.

• Stor osäkerhet kring ränteutvecklingen.

• Fortsatt stark arbetsmarknad men sysselsättnings 
ökningen minskar.
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Organisation

linjeorganisation	
I Uppsalahems linjeorganisation ansvarar linje
cheferna – affärsområdescheferna och avdel
ningscheferna – för beslut inom angivna ramar. 
De kan i sin tur delegera ansvar i linjen, men 
är ytterst ansvariga för de beslut som tas inom 
affärsområdet/avdelningen. 

ledningsgrupper,	avdelningsmöten	
Som stöd till linjecheferna finns ledningsgrup
per, i vissa avdelningar hålls avdelningsmöten. 
Linjechefen väljer och ansvarar för vilka som 
ska ingå i en ledningsgrupp/avdelningsmöte 
och hur ofta möten hålls. Grupperna har inte 
något eget beslutsansvar utan är endast rådgi
vande till linjechefer. 

Uppsalahems organisation arbetar i alla sina delar nära kunden. Uppsalahem har en  
tydlig linjeorganisation som är indelad i affärsområden, distrikt och verksamhetsområden.

projektstyrning	
Inom Uppsalahem drivs arbetet ofta i projekt
form. Ett projekt kännetecknas av att det har 
ett tydligt definierat syfte som är begränsat i tid 
och resurser. Alla projekt ska ha en beställare 
från linjeorganisationen och har oftast en styr
grupp och en projektgrupp. Ibland finns även 
en referensgrupp kopplad till styrgruppen. Ett 
projekt ska ha en projektledare med delegerat 
ansvar och befogenheter samt angivna resurser 
i form av tid och pengar som avsatts i budget. 
Projektet ska följa den projektstyrningsmodell 
i form av en mall, projektpeggen, som Uppsa
lahem tagit fram. 

sakkunnigt	råd	
När det finns behov av att samordna frågor 
mellan affärsområden/enheter eller om många 
berörs finns möjligheten att sätta samman ett 
sakkunnigt råd, exempelvis ett marknadsråd 
eller ett ITråd. Rådens uppgift är att sam
ordna frågor inom området och arbeta mer 
långsiktigt än projektgrupperna. En chef från 
linjeorganisationen ansvarar för uppdrags och 
målbeskrivningen till rådet. Denne startar, föl
jer upp och avslutar rådets arbete. Rådet har 
inte befogenhet att fatta beslut utan kan en
dast lämna förslag på beslut.

Internkontroll	
Uppsalahems affärsområden och verksam
hetsområden styrs på koncernnivå av affärs
planen som är upprättad utifrån ägarnas krav 
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och direktiv som de beskrivs i Uppsala kom
muns verksamhetsplan (IVE). Affärsplanen 
är grunden för verksamhetsplaner och affärs
områdesplaner där varje enhets verksamhet 
styrs med konkreta mål. Uppföljning görs i 
maj och november varje år.

Styrelsen hålls informerad om den lö
pande verksamheten genom rapporter och 
muntliga presentationer med olika inter
vall. Finansläget rapporteras vid varje möte 
i en finansrapport och Uppsalahems arbete 
med datasäkerhet, energi och miljö, kvalitet 
och elhandel avrapporteras en gång per år. 
Dessutom sker en årlig översyn av finans
policy, bokslutsprinciper, attestrutiner, do
kumenthantering och försäkringsläget vid 
styrelsemöten. Rapporterna och de årliga 
uppdateringarna sker enligt en, av styrelsen 
beslutad, mötesplan. Dessutom informeras 
styrelsen om fullmakter som VD och styrel
seordförande gett till övriga i Uppsalahems 
organisation. 

a f f ä r s O m r å d e n

affärsområde	Bostad
Affärsområde Bostads kunder är både boen
de och bostadssökande. Verksamheten inom 
affärsområdet är indelad i fyra geografiska 
distrikt – City, Eriksberg, Gottsunda och 
Sala Backe. Distrikten har ett totalt ansvar 
för både fastigheter och hyresgäster. Varje 
distrikt består av en distriktschef, förvaltare, 
assistenter och kvartersvärdar.

Till stöd för sitt arbete har distrikten 
verksamhetsområdena Kundtjänst och Fast
ighetsservice. 

Kundtjänst ansvarar för uthyrning, felan
mälningar och allmänna frågor, och Fastig
hetsservice ansvarar för reparationer, snick
eri, yttre och inre fastighetsskötsel, el, VVS, 
drift och operativa energi och miljöfrågor.

maria	modig,	

distriktschef	eriksberg.
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affärsområde	Bostadsproduktion
Affärsområdet Bostadsproduktion ansvarar för 
att initiera och utveckla nybyggnadsprojekt 
med vacker och spännande arkitektur, plane
ring av större renoverings och ombyggnads
projekt och underhållsplanering för målnings
projekt inom hela koncernen. Affärsområdet 
ansvarar även för koncernens inköp.

affärsområde	servicebostäder
Affärsområdet Servicebostäder äger och ut
vecklar fastigheter för seniorboenden samt 
vård och stödboenden som hyrs av den do
minerande kunden, Uppsala kommun, som 
i sin tur hyr ut bostäderna till personer med 
behov av vård och omsorg. I och med detta 
är det viktigt att Servicebostäder har en egen 
ekonomi och verksamhet i eget bolag, Upp
salahem Servicebostäder AB. Dotterbolaget 
har inga egna stödfunktioner utan upphandlar 
tjänster inom Uppsalahem eller externt.

affärsstöd
Till stöd för verksamheten finns funktionerna 
ekonomi, finans, personal och information.

organisationsförändringar
Under 2007 förändrades Uppsalahems orga
nisation för fastighetsförvaltning när verksam
hetsområdena Boservice och Teknisk service 
slogs ihop till ett nytt verksamhetsområde, 
Fastighetsservice, med cirka 150 medarbetare. 

Anledningen till sammanslagningen är dels att 
bättre rusta Uppsalahem för att klara de mål 
för effektivisering som lagts fast av både ägaren 
Uppsala kommun och företagsledningen, dels 
ge förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt 
samt öka samarbetet mellan olika arbetsgrup
per. Verksamheten har, utöver traditionell fast
ighetsservice, till uppgift att skapa energivin
ster i vardagen i de delar av fastighetsbeståndet 
som under de närmaste åren inte kommer att 
renoveras eller byggas om.

En ny energigrupp med tre drifttekniker 
och en projektledare har inrättats. Sedan tidi
gare finns en projektsamordnare för långsiktiga 
energiprojekt samt en centralt placerad en
ergi och miljöcontroller. Omorganisationen 
gör även att Uppsalahem kan börja bygga upp 
kompetens kring komfort och inomhuskli
mat.

 

Organisationen för fastighetsförvaltningen  
har förändrats för att klara målen för  

effektivisering, ge förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt 
samt öka samarbetet mellan olika yrkesgrupper.”



��U P P S A L A H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 7

o r g a n i s a t i o n � o c h � m e D a r b e t a r e

Medarbetare
Vid årets utgång var 232 (228) personer tillsvidareanställda inom Uppsalahem, 
varav 92 (94) tjänstemän och 140 (134) fastighetsanställda.

medarbetarstruktur
Vid årets slut hade Uppsalahem, utöver de 232 
(228) tillsvidareanställda, 17 personer med 
tidsbegränsade anställningar som traineer, pro
jektanställda och ersättare för sjukskrivna och 
föräldralediga. Det totala antalet anställda, in
klusive tidsbegränsade anställningar, omräknat 
till årsarbetare var för året 222 (223). 

Fördelningen mellan tillsvidareanställda 
kvinnor och män är 33 (32) procent kvinnor 
och 67 (68) procent män.

Medelåldern är 45 år och den genomsnitt
liga anställningstiden är 13 år. 

Under året avslutade 22 medarbetare sina 
anställningar och 26 personer externrekrytera
des. Personalomsättningen ökade från 7,7 till 
9,5 procent. Orsaken till ökningen är främst 
naturliga avgångar samt att Uppsalahems med
arbetare är eftertraktade på arbetsmarknaden 
och har rekryterats av andra företag. 

Kompetensutveckling	
De flesta yrkesroller inom Uppsalahem inne
bär praktiska arbetsuppgifter, vilket medför att 
utbildningsbakgrunden hos många medarbe
tare är yrkesinriktad. 21 procent av medarbe
tarna har förgymnasial utbildning, 64 procent 
har gymnasieutbildning och 15 procent har en 
eftergymnasial utbildning. 

Varje medarbetare har en individuell ut
vecklingsplan.Under 2007 deltog 200 medar
betare i någon form av kompetensutveckling 
eller utbildning. Uppsalahem har under 2007 
fått EUmedel för kompetensutveckling.

måldialog
Modellen för medarbetarsamtal har inom 
Uppsalahem utvecklats till att vara en mål
dialog som syftar till att öka medarbetarnas 
delaktighet i företagets utveckling. Affärspla
nens mål bryts ner och konkretiseras via verk
samhetsplaner för att sedan formuleras till de 

individuella mål som medarbetaren, i samråd 
med sin chef, kommer fram till behöver ut
vecklas. Måluppfyllelsen ger en direkt kopp
ling till lönesättningen som blir mer tydlig 
och lättare att påverka genom medarbetarens 
egna insatser och utveckling. 

jämställdhet	och	mångfald
Uppsalahem strävar efter att alla medarbetare 
ska förstå kundens situation. Alla kunder är 
olika, därför behövs medarbetare med olika 
kulturella bakgrunder, språklig kompetens, 
etnicitet, i olika åldrar och av olika kön. 

Trots att få kvinnor utbildar sig inom 
hantverksyrken hoppas Uppsalahem att fö
retagets satsningar på ungdomar ska locka 
fler unga kvinnor att göra ett otraditionellt 
yrkesval och att även ungdomar med in
vandrarbakgrund inspireras till att söka sig 
till fastighetsbranschen. 

I företagsledningen är könsfördelningen 
jämn, hälften är män och hälften kvinnor. 

arbete	och	familjeliv	
Uppsalahem anser att god balans mellan 
yrkes och privatliv gynnar arbetet. Re
gelmässigt övertidsarbete undviks därför. 
Övertidstimmarna för 2007 är 17 timmar 
per anställd.

Uppsalahem ser positivt på organisato
riska och individuella lösningar som under
lättar möjligheten att förena arbete med ett 
ansvar för hemmet. I det centrala treåriga lö
neavtalet från den 1 april 2007 utökades den 
ekonomiska kompensationen för tjänstemän 
vid uttag av föräldraledighet till 10 procent 
av lönen under sex månader (tidigare tre må
nader). Under 2007 använde 11 kvinnor och 
29 män föräldraledighet. 16 kvinnor och 35 
män utnyttjade rätten till föräldraledighet 
för tillfällig vård av barn.
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Uppsalahems kundtjänst besvarar cirka 
60 000 samtal per år.
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Generationsväxling
Inom en femårsperiod kommer 29 medarbe
tare att gå i pension. Många har lång anställ
ningstid och har erfarenheter och kunskaper 
som behöver föras över till nya medarbetare. 
För att ta tillvara kunskaperna har två av ”se
niorerna” inom förvaltningen i uppdrag att vara 
handledare och stöd till nya medarbetare i för
valtningsfrågor.

Medarbetarnas åldersstruktur är typisk för 
fastighetsbranschen, som generellt står inför 
betydande rekryteringsbehov. Det råder brist 
på hantverkare både i Sverige och i övriga 
Europa, något som leder till en ökad konkur
rens om arbetskraften.

attraktiv	arbetsgivare
När ungdomar rankar var de helst vill arbeta 
uppfattas fastighetsbranschen som anonym. 
Detta gör att tillgången på utbildad arbetskraft 
för branschen kommer att minska. Uppsala
hem arbetar därför med att knyta till sig ung
domar som står inför sitt framtida yrkesval. 
Under 2007 har ett 20tal personer gjort en 
arbetsförlagd praktik i företaget. Praktikan
terna kommer från högstadiets årskurser 8 och 
9 som deltar i ett praoprogram och från olika 
yrkesinriktade gymnasieprogram. 

Sommaren 2007 sommarjobbade ett 60
tal ungdomar med fastighetsskötsel. Merpar
ten av dessa antogs via egen rekrytering och 
övriga via kommunens sommarförmedling. 
Ungdomarna fick bland annat information om 
branschen och de olika yrken som erbjuds. En 
utvärdering visar att deras intresse för fastig
hetsbranschen ökade.

Uppsalahem ger även arbetsträning för 
personer som kommer via försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen. Uppsalahem syssel
sätter, i så kallad daglig verksamhet, två ar
betsgrupper från Uppsala läns landsting med 
yttre skötsel i två bostadsområden.

Uppsalahem arbetar för att öka kontak
terna med studenter vid universitet och hög
skolor. Detta sker genom deltagande i arbets
marknadsdagar, där företaget tillsammans med 
SABO och kollegor från närliggande allmän
nyttiga bolag medverkar. Under året påbör
jade fyra studenter sina examensarbeten inom 
ämnena energi, ekonomi, landskapsarkitektur 
samt media och kommunikation i samarbete 
med Uppsalahem. 

För att tillföra ny kompetens till fastighets
branschen startades 2003 ett ettårigt trainee
program. Hittills har nio högskoleutbildade 

deltagit i programmet som har sin praktiska 
del förlagd på Uppsalahem medan de teore
tiska avsnitten köps in via SABO. Utbildningen 
ger unga i karriären möjlighet att skapa ett 
nätverk och få en inblick i hur andra allmän
nyttiga företag arbetar. Fyra traineer har fått 
tillsvidareanställning hos Uppsalahem, tre har 
fortsatt sin bana hos andra fastighetsbolag och 
två deltar i programmet 2007–2008.

risk	och	säkerhet
Risk och säkerhet är ett av de områden som 
prioriterats under året, bland annat invente
rades de fyra besökskontoren ur säkerhets
synpunkt och cirka 190 medarbetare deltog 
i en utbildning i hantering av hot och våld. 
Dessutom utbildas Uppsalahems medarbetare 
kontinuerligt i brandsäkerhet.

Arbetsskadeanmälningarna är få men an
talet tillbud som rapporterats och situationer 
som medarbetare upplevt som hotfulla har 
ökat. 

ett	hälsodiplomerat	företag
Uppsalahems medarbetare stimuleras till att 
ta ett eget ansvar för sin hälsa och företaget 
arbetar aktivt för en hög frisknärvaro. Investe
ringar görs i förebyggande hälsovård och i en 
trygg och säker arbetsmiljö. Sedan 2003 kva
litetsgranskas företaget varje år av Korpen och 
har erhållit Korpens Hälsodiplomering. 

sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för 2007 var 5,4 (5,6) procent. 
Uppsalahem arbetar för att minska sjukfrån
varon och förhindra att korta sjukskrivningar 
utvecklas till långtidssjukskrivningar. 

hälsoprofiler
Hälsoprofiler görs vartannat år för anställda 
över 50 år och vart tredje år för anställda mel
lan 35 och 49 år. Uppsalahem erbjuder utsatta 
yrkesgrupper vaccinationer – TBE, influensa 
och Hepatit A och B. För alla som arbetar där 
det kan förekomma asbest erbjuds spirometri 
och lungröntgen. Uppsalahem erbjuder även 
naprapat och samtalsstöd, subventionerad fö
retagsmassage och friskvårdsaktiviteter som till 
exempel subventionerade träningskort, sim
ning, stepup, innebandy och hockey bockey. 

Som en kombination av umgänge mellan 
yrkesgrupper, kulturupplevelse och friskvård 
firades Linnés 300årsjubileum genom att 
samtliga arbetsgrupper gick en av Linnésti
garna i Uppsala.

Medelåldern var 46 år för tjänstemän och 
44 år för fastighetsanställda.
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Totalt antal anställda per  
31 december 2007.

totalt	antal	tIllsVIDareanställDa
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personalsamverkan
Ett centralt avtal mellan Fastigo och de fackliga 
organisationerna reglerar samverkan mellan 
parterna och de anställdas möjlighet till delak
tighet. Inom Uppsalahem pågår en utveckling 
av avtalet till ett lokalt samverkansavtal där 
tyngdpunkten kommer att ligga på ett direkt 
inflytande som utövas på arbetsplatsen. 

Uppsalahem samverkar med tre fackliga 
parter, Fastighetsanställdas förbund, SKTF och 
Ledarna. En företagsgemensam samverkans

grupp behandlar frågor av gemensamt intresse, företagsut
veckling och organisatoriska förändringar. För att kunna lägga 
extra tyngd på arbetsmiljö och rehabilitering hanteras sådana 
frågor i en företagsgemensam skyddskommitté.

positivt	resultat	i	medarbetarundersökning
Sedan 2001 genomförs systematiska mätningar av vad med
arbetarna tycker om sitt arbete och Uppsalahem som arbets
givare. Mätningarna sker vartannat år, den senaste genom
fördes 2006. Samtliga mätningar har visat att trivseln och 
engagemanget bland Uppsalahems medarbetare är högt. 

Många av Uppsalahems kvartersvärdar arbetar över stora ytor och har många adresser att besöka, då är det bra med en tjänstecykel. 
Totalt finns 30 tjänstecyklar i bruk hos Uppsalahem.
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FörValtnInGsBerättelse För 2007

driftöverskott. 
Nettoomsättning 
minus fastighetsskatt, 
underhålls och 
driftkostnader.

Bedömt verkligt 
värde. Fastigheternas 
bedömda försäljnings
värde enligt externt 
gjorda värderingar.

soliditet 1. Eget 
kapital i förhållande till 
balansomslutningen.

soliditet 2. Eget 
kapital i förhållande till 
balansomslutningen 
justerat med 
övervärden i 
fastigheterna.

direktavkastning. 
Driftöverskottet i 
procent av fastigheter
nas bokförda värden 
vid utgången av året.

Avkastning på 
eget kapital. 
resultat efter 
finansiella poster 
enligt resultaträkningen 
i procent av 
genomsnittligt eget 
kapital.

Avkastning på 
totalt kapital. 
resultat efter 
finansiella poster plus 
finansiella kostnader i 
procent av genomsnitt
lig balansomslutning.

DeFInItIoner		
oCh	orD-	
FörKlarInGar

Styrelsen och verkställande direktören för Upp
salahem AB (publ) avger härmed sin berättelse 
rörande koncernens och moderbolagets verk
samhet under 2007.

Verksamheten	
Uppsalahem ska äga och hyra ut bostäder i Upp
sala kommun. För att våra kunder ska få tillgång 
till kommersiell och kommunal närservice hyr 
vi som komplement även ut lokaler. Uppsala
hem ska även bygga bostäder eller på annat sätt 
skapa nya bostäder.

Ansvaret för koncernens fastigheter är förde
lat på tre affärsområden: Bostad, Bostadsproduk
tion och Servicebostäder. Affärsområde Bostad 
förvaltar koncernens bestånd av bostäder och 
affärsområde Servicebostäder förvaltar bostäder 
för kunder med särskilda behov. Affärsområde 
Bostadsproduktion ansvarar för projektering och 
produktion av bostäder.

Fastighetsservice handlägger fastighetssköt
sel samt reparation och service inom el/VVS. 

Fastighetsbeståndet
Koncernens uthyrningsbara yta uppgår till 
922 286 kvm varav 84 procent avser uthyrning 
till privatpersoner. Resterande 16 procent är 
lokaler. 

Per årsskiftet fanns 12 082 lägenheter för 
uthyrning. Antalet vakanta lägenheter vid års
skiftet var 0 (3), vilket motsvarar en vakansgrad 
på noll av det totala antalet lägenheter. Till detta 
kommer 1 091 bostäder som hyrs ut via lokal
kontrakt till Uppsala kommun.

omsättning	och	resultat
Årets nettoomsättning uppgick till 844,9 Mkr, 
en ökning med 39,4 Mkr mot föregående år. 
Omsättningsökningen förklaras främst med att 
hyresintäkter tillkommit avseende nyproduce
rade lägenheter. 

Resultatet efter finansiella poster men före 
skatt minskade med 18,2 Mkr vid jämförelse 
mot föregående år till 51,9 (70,1) Mkr. 

Underhållskostnaderna har ökat mot föregå
ende år med 11,9 Mkr till 158,6 Mkr. Merparten 
av årets kostnadsökning av åtgärder kommer 
från underhåll i våra lägenheter. Under 2007 
har det varit stort intresse från våra hyresgäster 
att beställa underhåll enligt den modell som 

är förhandlad med Hyresgästföreningen, kallad 
hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

Driftkostnaderna steg under året med 19,4 
Mkr till 358,3 Mkr. 

Reparationer ökade under 2007 med 12,7 Mkr 
beroende bland annat på att fukt och vattenska
dor ökade.  Kostnader för el, vatten och sophämt
ning ökar främst genom att taxor för vatten och 
sophämtning ökat kraftigt för 2007. Under fjärde 
kvartalet 2006 ökade kommunens vattentaxa med 
30 procent och taxan för sophämtning ökade för 
2007 med nära 4 Mkr.

Övriga driftkostnader minskar med 2,9 Mkr 
främst genom lägre kostnader för kabelteve.

Trots att lönekostnaderna ökar så minskar kost
naden för lokal administration med 1,0 Mkr.

Centrala administrationskostnader minskar 
mot föregående år med 1,9 Mkr till 29,6 Mkr. 
Under året har hantering av leverantörsfakturor 
övergått till att hanteras digitalt via inscanning.

Fastigheternas direktavkastning – mätt som 
driftöverskottet i procent av bokfört värde för 
färdigställda fastigheter – uppgår till 7,5 (7,7) 
procent.

Planmässiga avskrivningar har gjorts med 111,5 
(105,3) Mkr. Ökningen motsvaras av tillkommande 
nyproduktion som färdigställts under året.

Fastighetsvärdering
Forum Fastighetsekonomi AB har på uppdrag 
från Uppsalahem AB kvalitetssäkrat Uppsalahems 
fastighetsvärderingar i det internetbaserade ana
lysverktyget Datscha per värderingstidpunkten 
20071231.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde inklu
sive råmark uppgick per årsslutet till 8 787 (8 093) 
Mkr. Fastigheternas motsvarande bokförda värde 
uppgår till 4 100 (3 804) Mkr. Övervärdet per års
skiftet bedömdes således till 4 687 (4 289) Mkr. 

Finansiering
Koncernens finansnetto uppgår till –116,7 (–86,2) 
Mkr. Ökningen förklaras med högre kostnader för 
upplåning på grund av stigande marknadsräntor.  

Under året har Standard & Poor`s uppgra
derat Uppsalahem med en notch från Stable till 
Positive. Nu gällande kreditrating från 7 novem
ber är A/Positive/A1/K1 av Standard & Poor`s. 
Uppsalahem använder K1 ratingen som stöd för 
certifikatprogrammet.
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Avkastning på 
sysselsatt kapital. 
resultat efter 
finansiella poster plus 
finansiella kostnader i 
procent av balansom
slutningen exklusive 
icke räntebärande 
skulder.

Belåningsgrad. 
räntebärande skulder 
minus likvida medel 
och kortfristiga 
placeringar enligt 
balansräkningen i 
procent av fastigheter
nas bokförda värden.

vakansgrad antal 
lägenheter.  
Totalt antal outhyrda 
bostäder i procent av 
totalt antal lägenheter 
vid årsskiftet.

forts.		
DeFInItIoner		
oCh	orD-	
FörKlarInGar

Investeringar
Under året investerade Uppsalahem 438 (426) 
Mkr i anläggningstillgångar. Försäljningar av an
läggningstillgångar under året uppgår till 17 (21) 
Mkr. Under verksamhetsåret har 340 (142) lä
genheter färdigställts. Antalet startade lägenheter 
2007 för färdigställande 2008 och senare uppgår 
till 108 (564) lägenheter. Investeringar i pågående 
om och nybyggnad uppgår vid årsskiftet till 262 
(252) Mkr.

Årets anskaffning av maskiner och inventarier 
uppgick till 11,5 (7,0) Mkr.

Utdelningar
Ingen utdelning av vinstmedel sker till ägarna Upp
sala Stadshus AB. 

Uppsalahem AB har lämnat koncernbidrag till 
Uppsala Stadshus AB med 50,4 Mkr. Motsvarande 
belopp har Uppsala Stadshus AB lämnat som ak
tieägartillskott till Uppsalahem AB.

likviditet
Koncernens disponibla likvida medel inklusive 
kortfristiga placeringar och outnyttjad checkkre
dit uppgick vid årets utgång till 149 (184) Mkr. 
Därtill kommer bindande kreditlöften från banker 
med 1 000 (700) Mkr.

Uppsalahemkoncernen är genom moder
bolaget ansluten till gemensamt koncernkonto. 
Avräkning på detta koncernkonto redovisas som 
fordringar hos koncernbolag.

soliditet
Den synliga soliditeten vid årets slut ökade till 21,0 
(20,2) procent. Inberäknat övervärden i bolagets 
fastighetsbestånd uppgår den justerade soliditeten 
till 61,2 (60,8) procent.

taxeringsärende
Kammarrätten i Stockholm har under året beslutat 
att fastställa länsrättens dom att eftertaxera Upp
salahem AB med ett totalt belopp om 221 Mkr 
avseende inkomsttaxering 1997 och 1998. Upp
salahem AB har begärt prövningstillstånd i reger
ingsrätten. Beslut om prövningstillstånd förväntas 
komma under år 2008. Uppsala Stadshus AB har 
infriat en ansvarsförbindelse till Uppsalahem AB 
med innebörden att det egna kapitalet skall vara 
opåverkat oavsett utgången av den pågående skat
tetvisten. Som konsekvens därav har ägaren till

skjutit motsvarande belopp som aktieägartillskott 
vilket finns redovisat under eget kapital.

miljö	
Miljöarbetet styrs av en miljöpolicy som fastställts 
av styrelsen. Bolagets verksamhet medför en be
gränsad miljöbelastning. Bolaget bedriver ingen 
tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksam
het. Vid ombyggnad kan detta i några fall dock 
bli aktuellt. Eventuella saneringsbehov bedöms 
ha begränsad ekonomisk påverkan och har därför 
inte beaktats i redovisningen eller fastighetsvär
deringen. Särskild miljöredovisning lämnas årligen 
till ägaren Uppsala Stadshus AB.

ombildningar	av	hyresrätt		
till	bostadsrätt
I tillkommande ägardirektiv till Uppsalahem fast
slås att det är möjligt att ombilda hyresrätter till 
bostadsrätter. Ett hundratal intresseanmälningar 
från privatpersoner har inkommit till Uppsalahem. 
Alla ombildningar måste uppfylla av styrelsen fast
ställda kriterier. För närvarande har Uppsalahem 
lämnat ett indikativt pris till de boende i Tavaste
hus via den bildade bostadsrättsföreningen.

antal	anställda
Medelantalet anställda i Uppsalahemkoncernen 
var 222 (223), varav 219 (220) i moderbolaget.  I 
not 24 redovisas antalet anställda, utbetalda löner 
och fördelning av antalet män och kvinnor.

Utsikter	för	år	2008
Verksamhetsåret 2008 kommer att kännetecknas 
av fortsatt mycket hög efterfrågan på bostäder i 
Uppsala. Uppsalahem fortsätter den stora nypro
duktionen av lägenheter. Under 2008 beräknas an
talet nyproducerade lägenheter uppgå till 249.

Koncernens driftkostnader förväntas fortsätta 
att öka. Behovet av byggrelaterade tjänster är för 
Uppsalahem mycket stort. Förutom nyproduktion 
av lägenheter omsätter Uppsalahem stora belopp 
avseende byggnära tjänster och material för under
håll och reparationer. Dessa byggtjänster är utsatta 
för kraftiga kostnadsökningar främst beroende på 
bristen av entreprenörer.

Behovet av fortsatta effektiviseringar kvarstår 
då kostnader för drift och administration bedöms 
öka.
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Kostnader för koncernens upplåning beräknas 
öka på grund av högre marknadsräntor samt ökad 
upplåning. Ökad upplåning avspeglar kapitalbe
hovet vid nyproduktionen av bostäder.

Under 2008 kommer en fastighet att säl
jas till Brf Kapplasse. Fastigheten innehåller 27 
lägenheter. De bevarandekrav som kommunen 
begärde medförde att ombyggnaden blev dyrare 
än planerat. För att få ett bättre ekonomiskt ut
fall beslutade styrelsen att sälja fastigheten till en 
bostadsrättsförening istället för att behålla bostä
derna som hyresrätter.  Uppsalahem nyproducerar 
17 hyresrätter för egen förvaltning bredvid den 
sålda fastigheten.

Under februari 2008 har Uppsalahem yrkat 
en hyreshöjning med 4,7 procent från första  juli 
2008. Höjningen skall täcka högre kostnader för 
finansiering på grund av stigande marknadsrän
tor under 2007 samt att driftkostnader fortsätter 
att öka samtidigt som stora underhållsåtgärder 
planeras. 

risker	och	känslighetsanalys
Kostnader för material och entreprenörer för
väntas fortsätta att öka. Under flera år har mark
nadspriserna för byggrelaterade kostnader ökat 
mycket kraftigt. Det är främst den omfattande 
byggverksamheten under senare år som driver upp 
byggkostnaderna. Vi ser ingen avmattning av kost
nadsökningstakten under de närmaste åren.

Kostnader för energi har ökat kraftigt under 
flera år. Det är troligt att vi även under kommande 
år har ökade kostnader för energi. För att minska 
kraftiga svängningar i våra inköpskostnader för el 
arbetar Uppsalahem med elderivat via Nordpool. 
Målet med elderivaten är att långsiktigt, utan tvära 
kast i kostnadsutvecklingen, erhålla lägsta elkost
nad. Stor del av förbrukningen av el under de 
närmaste åren är redan idag kostnadssäkrad. 

Uppvärmningen av de flesta av våra fastigheter 
sker via fjärrvärme levererad av Vattenfall. Avtalet 
med Vattenfall är så konstruerat att kraftiga sväng
ningar för kall respektive varmår inte ska få full 
effekt i kostnadsberäkningen det enskilda året.

Uppsalahems finansverksamhet regleras av 
bolagets finanspolicy. Den anger hur ansvaret för 
finansverksamheten fördelas och hur bolagets 
finansiella risker ska hanteras. Finansiella risker 
kan indelas i refinansieringsrisk samt ränterisk. 
För att minska ränterisker använder Uppsalahem 
derivat. Målet med räntederivathanteringen är att 
i enlighet med tillämpad finanspolicy minska rän
terisken och att uppnå önskad räntebindningstid 
i låneportföljen. 

Under 2007 har den genomsnittliga lånebind
ningstiden förlängts från 1,75 år vid förra årsskif
tet till att vara 4,95 år per årsskiftet 20071231. 
Räntebindningen i låneportföljen är fördelad så 
att 41 procent av skulden har ränteomsättning 
under år 2009 eller senare. Den genomsnittliga 
räntebindningen uppgår till 2,5 år. I beräkningen 
av låneportföljens räntebindningstid tas hänsyn till 
derivat. Snitträntan under året uppgick till 3,96 
(3,37) procent. Uppsalahem bedömer att mark
nadsräntorna under närmaste året inte kommer 
att falla från dagens nivåer. Dock råder det stor 
osäkerhet kring ränteutvecklingen både på kort 
och lång sikt.

Risken för vakanser ökar då Uppsalahem har 
ett omfattande program för nyproduktion av bo
städer. Hittills har det inte märkts några problem 
att hyra ut tillkommande nyproduktion till hyres
nivåer på ca 1 400–1 500 kronor per kvadratmeter 
och år. Hela nyproduktionen av lägenheter sker 
enbart i centrala lägen. Uppsalahem har inga va
kanser i nyproduktion eller i det äldre beståndet. 
Vi ser inga risker för vakanser åtminstone under 
de närmaste åren.

Väsentliga	händelser	efter	räkenskaps-
årets	utgång
Inga väsentliga händelser har uppkommit efter 
räkenskapsårets utgång.

moderbolaget
Resultat efter finansiella poster uppgår till 23,4 
(47,9) Mkr. Nettoomsättningen för moderbolaget 
uppgår till 700 (676) Mkr, därav uppgår omsätt
ning till koncernföretag till 13 (15) Mkr. Moder
bolagets inköp från koncernföretag, inklusive Upp
sala Stadshuskoncernen, uppgår till 33 (41) Mkr. 

Förslag	till	vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinst
medel i moderbolaget
(belopp i kronor): 

Balanserad vinst 566 036 547:40
Årets resultat 6 857 752:63 
Summa vinstmedel 572 894 300:03

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 
572 894 300:03 kronor balanseras i ny räkning.
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resUltaträKnInG	 För  År 	2 0 0 7
	 	 Koncernen	 moderbolaget

(Belopp i kkr)	 Not	 2007	 2006	 2007	 2006

nettoomsättning	 	 		 		 		 	

hyresintäkter 1 822 267 787 445    667 901     647 157  

övriga förvaltningsintäkter 2 22 578     18 022     31 690     28 808    

summa	nettoomsättning	 	 844	845				 805	467					 699	591					 675	965									  
    
Fastighetskostnader	 		 		 		 		 	

Underhållskostnader  –158 627 –146 758    –128 399     –129 437       

Driftkostnader 3 –358 253     –338 928     –318 396     –299 951        

Fastighetsskatt  –21 738     –25 498     –18 488     –21 966       

summa	driftnetto	 	 306	227	 294	295	 234	308	 224	611

avskrivningar 4 –111 541     –105 260     –80 829     –78 494        

summa	fastighetskostnader	 	 –650	159					 –616	432					 –546	112					 –529	848										

BrUttoresUltat	 24	 		194	686					 	189	035					 153	479					 146	117								  
    
Centrala administrations och försäljningskostnader 5 –29 559     –31 549     –31 257     –33 193          

resultat vid försäljning av fastigheter 6  3 525      – 1 160      3 525      – 1 160        

resultat vid försäljning av dotterbolag  —     —     —      —            

rörelseresUltat	 		 168	652						 156	326						 125	747				 111	764				

resultat från andelar i handelsbolag  —    —    153     3 908      

Nedskrivning av andelar i dotterföretag  — — – 13 667 —

ränteintäkter och liknande resultatposter 7 837     1 151     20 729     17 146    

räntebidrag  7 356     11 253     4 520     6 782        

räntekostnader och liknande resultatposter 8 –124 938     –98 624     –114 129     –91 741          

summa	finansiella	poster	 	 –116	745					 –86	220					 –102	394					 –63	905									
resUltat	eFter	FInansIella	poster	 		 51	907					 70	106					 23	353					 47	859									

     

Skatt på årets resultat – årets skattekostnad 9 –20 665 –12 292 –16 494 –6 412
Årets	resUltat	 		 31	242				 57	814					 6	859					 41	447										

nettoomsättning ökar med 
39,4 Mkr under 2007. 
hyresjusteringen är 1,96 
procent från 20071001 och 
utgör cirka 6,3 Mkr. övrig del 
av årets ökning motsvaras av 
tillkommande nyproducerade 
lägenheter.

Driftkostnader fortsätter öka  
i hög takt. reparationer ökar 
med 12,7 Mkr. ökningen avser 
främst många vatten och 
fuktskador samt kraftiga 
ökningar av material och 
entreprenörkostnader.

el,	vatten	och	sopkostnader 
ökar med ca 10 Mkr. Den 
kommunala vattentaxan har höjts 
med 30 procent från fjärde 
kvartalet 2006. Införande av så 
kallad brasskatt under 2007 
påverkar kostnaden för 
sophantering med ca 4 Mkr.

avskrivningar ökar genom 
stor nyproduktion.

summa	finansiella	poster 
ökar under 2007 med 30,5 Mkr 
genom ökade marknadsräntor 
och ökad belåning på grund av 
nyproduktionsprojekten.

IntäKter	I	proCent DrIFtKostnaDer	I	proCent

LOKALER 17 %

BOSTÄDER 79 %

ÖVRIGA INTÄKTER 2 %

BILpLATSER 2 %

ÖVRIGA KOSTNADER 8 %

REpARATIONER  
18 % SKÖTSEL 20 %

VÄRME 43 %

LOKAL ADMINISTRATION 14 %

VATTEN 8 %

EL 7 %
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BalansräKnInG
	 		 	 	 	
	 KonCernen		 	moDerBolaGet	

(Belopp i kkr) Not 2007–12–31	 2006–12–31	 2007–12–31	 2006–12–31

tIllGÅnGar	

Anläggningstillgångar	 	 		 		 		 	
materiella	anläggningstillgångar	 	 		 		 		 	

Byggnader och mark 10 4 100 277   3 804 394   3 136 264     2 867 051        
Maskiner och inventarier 11 20 455     15 418     20 424     15 303        
Pågående om och nybyggnad 12 262 313     251 657     179 369     235 770          
summa	materiella	anläggningstillgångar	 	 4	383	045					 4	071	469					 3	336	057					 3	118	124									

Finansiella	anläggningstillgångar	 	 		 		 		 	

aktier och andelar i koncernföretag 13 —       —       235 853     235 700        
Fordringar hos koncernföretag 14 —         —       510 000     435 000        
andra långfristiga värdepappersinnehav 15 40     40     40     40        
Uppskjuten skattefordran 9 18 970 19 446 7 596 7 749
summa	finansiella	anläggningstillgångar	 	 19	010					 19	486					 753	489					 678	489								

sUmma	anläGGnInGstIllGÅnGar	 	 4	402	055					 4	090	955					 4	089	546					 3	796	613										

Omsättningstillgångar	 	 		 		 		 	
Varulager  1 899     2 387     1 394     1 778         
Kortfristiga	fordringar	 	 		 		 		 	

Kundfordringar  3 962     5 868     3 481     8 270        
Fordringar hos koncernföretag 16 30 920     242 516     53 548     240 299        
övriga fordringar  13 954     12 955     13 948     11 333        
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 26 320     12 322     9 419     5 632         
summa	fordringar	 	 75	156					 273	661					 80	396					 265	534											

     
Kortfristiga	placeringar	 	 		 	 		 	

övriga kortfristiga placeringar 18 —     25 000     —     25 000          
summa	kortfristiga	placeringar	 	 —					 25	000					 —					 25	000							

     
Kassa och bank  7 877     10 921    6 204     9 693         
sUmma	omsättnInGstIllGÅnGar	 	 84	932					 311	969					 87	994					 302	005								

         
sUmma	tIllGÅnGar	 	 4	486	987					 4	402	924					 4	177	540					 4	098	618								

			

anläggningstillgångar 
Byggnader och mark  
ökar under 2007 med 
296 Mkr genom nyproduk
tionen av lägenheter. 
antalet färdigställda och 
inflyttade lägenheter 
uppgår till 340 lägenheter. 
Inga vakanser finns. 

Investeringar under 2007 
uppgår till 437 Mkr. 

Försäljningar uppgår till  
16 Mkr med ett resultat  
på 4 Mkr.

Fordringar		
på	moderbolag  
minskar med 215 Mkr 
genom att moderbolaget  
reglerat sin skuld med 
anledning av likvid
reglering av skatteskuld.

UnDerhÅllsKostnaDer		
I	proCent

FastIGhetsVärDen
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� 000
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UNDERHåLL  
UTANFÖR  
LÄGEN- 
HETERNA  
18 %

TILLVAL 6 %

LÄGENHETSUNDERHåLL 37 %

 

UNDERHåLLSåTGÄRDER  
I pROJEKTFORM 39 %
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	 KonCernen	 moDerBolaGet

	 Not	 2007–12–31	 2006–12–31	 2007–12–31	 2006–12–31

eGet	KapItal	oCh	sKUlDer	
Eget	kapital	 19	 		 		 		 	
aktiekapital  166 800     166 800     166 800     166 800        
övrigt bundet eget kapital  223 583     223 583     216 716     216 716       
summa	bundet	eget	kapital	 	 390	383					 390	383					 383	516					 383	516								
Fria reserver  520 650     442 680     566 035    494 620      
Årets resultat  31 242     57 814     6 859     41 447        
summa	fritt	eget	kapital	 	 551	892					 500	494					 572	894					 536	067										

sUmma	eGet	KapItal	 	 942	275					 890	877									956	410					 919	583						

obeskattade	reserver

avsättningar	 	 		 	 		 	
Uppskjuten skatteskuld 9 13 015     12 988     —           —           
avsättningar för pensioner   —     209     —     209    
övriga avsättningar 20 — 215 000 — 215 000
summa	avsättningar	 	 13	015					 228	197					 —					 215	209																	

Skulder	 	 		 	 		 	
långfristiga	skulder	 	 		 	 		 	
Skulder till kreditinstitut  2 163 121    1 398 052   1 883 621     1 118 552        
Skulder till koncernföretag  —       —       100     100          
summa	långfristiga	skulder	 21	 2	163	121					 1	398	052					 1	883	721					 1	118	652								

Kortfristiga	skulder	 	 		 	 		 	
Certifikatslån  1 112 517     1 637 427     1 112 517    1 637 427        
Skulder till kreditinstitut  —     —     —     —       
Leverantörsskulder  138 389     108 387     97 557     90 637        
Skulder till koncernföretag  38 615     53 265     53 327     38 783       
Skatteskulder  83     —     —     —        
övriga skulder  6 183     14 809 5 692 13 303    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 72 789     71 910     68 316     65 294         
summa	kortfristiga	skulder	 	 1	368	576					 1	885	798					 1	337	409					 1	845	174						

sUmma	sKUlDer	 	 3	531	697				 3	283	850				 3	221	130					 2	963	826												

sUmma	eGet	KapItal	oCh	sKUlDer	 	 4	486	987					 4	402	924					 4	177	540					 4	098	618						

Fastighetsinteckningar 
– avseende skuld till kreditinstitut  1 785 082    1 071 062     1 785 082   1 071 062        
ansvarsförbindelser 23 1 314     1 249     34 796     39 462           

amortering av certifikatslån 
har genomförts genom att uppta 
nya lån med lång kapitalbind
ning, 700 Mkr. Certifikatslånet 
har en limit på 2 Mdr.

ökningen av lämnade 
fastighetsinteckningar avser 
upptagande av lån med 
säkerheter i våra fastigheter.
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KASSAFLÖDESANALYS

	 KONCERNEN	 MODERBOLAGET

(Belopp i kkr)	 2007	 2006	 2007	 2006

Den	löpande	verksamheten	 		 		 		 	

Resultat efter finansiella poster 51 907    70 106   37 020     47 859        

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 		 		 							 						

– nedskrivning fastigheter —       —       —       —  

– avskrivningar 111 541     105 260     80 829     78 494   

– realisationsvinst/förlust –3 525     1 160     –3 525     —     

– justering för ianspråktagna avsättningar  4 429  —

– övriga rörelsekapitalpåverkande poster –209  6 871 –209  –222

Betald inkomstskatt  –221 256   –221 256   

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 		
före	förändring	av	rörelsekapital	 –61	542					 187	826					 –107	141					 126	131		

Förändring i rörelsekapital        

– ökning (–)/minskning (+) av varulager 488     19     –384     –209        

– ökning (–)/minskning (+) av fordringar 225 138     –23 728     216 394     –1 200        

– ökning (+)/minskning (–) av leverantörskulder 30 002     40 309     7 190     28 661        

– ökning (+)/minskning (–) av övriga kortfristiga skulder –547 206     173 162     –514 955     163 143        

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 –353	120					 377	588					 –398	128				 316	526							

Investeringsverksamheten	 		 		 		 	

Förvärv av anläggningstillgångar –437 540     –425 666   –314 684     –235 774    

Försäljning av anläggningstillgångar  16 507     20 911     13 214     —     

Investering i finansiella anläggningstillgångar  1 596 –75 000 –103 111

Kassaflöde	från	investeringsverksamheten	 –421	033				 –403	159					 –376	470					 –338	885									

Finansieringsverksamheten	 		 		 		 	

Amortering av skuld  –4 900 — –4 900

Upptagna lån 765 069  765 069       —      

Aktieägartillskott 6 040  6 040     20 454         

Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten	 765	069					 –4	900					 771	109				 	15	554						

Årets	kassaflöde	 –3	044					 –30	471					 –3	489						 –6	805										

Likvida medel vid årets början 10 921     41 392     9 693     16 498        

Likvida medel vid årets slut 7 877     10 921     6 204     9 693         

RÄNTEBÄRANDE	NETTOTILLGÅNG/SKULD	 	 	

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början 1 398 052 1 402 952 1 118 652 1 123 552 

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut 2 163 121 1 398 052 1 883 721 1 118 652



	 		 	

61U p p s a l a h e m � å r s r e D o V i s n i n g � 2 0 0 7

r e D o V i s n i n g s p r i n c i p e r

reDoVIsnInGsprInCIper

kostnaderna som är värdehöjande. För badrumsombyggnader används 
en schablon som innebär att utgifter kan aktiveras upp till godkänt 
räntebidragsunderlag.

Koncernens fastigheter är värderade externt. Nedskrivningsbehov 
beräknas genom att bokfört värde jämförs  med det högsta av beräknat 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Det senare beräknas med 
hjälp av en real diskonteringsränta som i genomsnitt uppgår till 6 procent 
men som varierar mellan olika fastigheter på grund av den bedömda 
risken för respektive fastighet.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den be
dömda nyttjanderätten. Härvid tillämpas följande avskrivningsprocent 
per år:       
Bostads och lokalbyggnader 2 %
Vårdbyggnader 3 %
Inventarier och fordon 20 %
Datorutrustning 33 %

Varulager	 	 	 		 	 	
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip. På anskaffningsvärdet 
har gjorts ett inkuransavdrag med 3 procent. Varulager avser förnöden
heter.       

Kundfordringar	 	 	 		 	 	
Osäkra kundfordringar kostnadsförs när de lämnas till inkasso. Kost
naderna för avskrivna fordringar korrigeras med värdet av återvunna 
fordringar. Osäkra fordringar som ännu ej lämnats till inkasso bedöms 
individuellt med avseende på förväntade slutliga förluster. 

leasingavtal
Koncernen har inga leasingavtal av betydelse.

Finansiella	instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andelar 
i dotterföretag, värdepappersinnehav, kortfristiga placeringar, kundford
ringar, likvida medel, rörelseskulder och upplåning. Dessa redovisas till 
de belopp varmed de beräknas inflyta respektive till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar. Finansiella instrument som 
inte redovisas i balansräkningen inkluderar derivatinstrument som utgör 
säkringar, huvudsakligen i form av ränteswappar samt elderivat.

Målet med räntederivathanteringen är att i enlighet med tillämpad 
finanspolicy minska ränterisken och att uppnå önskad räntebindningstid 
i låneportföljen. Målet med elderivaten är att långsiktigt utan tvära kast 
i kostnadsutvecklingen erhålla lägsta elkostnad.

De kostnader som bolaget har för förvärv eller förtidsinlösen av 
derivat resultatförs direkt och nettoredovisas som räntekostnader. 

Swappar och cappar görs i syfte att ändra den räntebindning som 
uppkommit eller kommer att uppkomma genom  upplåningen så att 
räntebindningen överrensstämmer med finanspolicyn.

Kassaflödesanalys	
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in och utbe
talningar.

Som likvida medel klassificeras endast kassa och banktillgodoha
vanden

Uppsalahemkoncernens årsredovisning har upprättats enligt årsredo
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

Moderföretaget i den största koncern som Uppsalahem AB är 
dotterföretag i är Uppsala Stadshus AB, org nr 5565000642 med 
säte i Uppsala.  

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt el
ler indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna. Koncernens bokslut 
är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens 
egna kapital vid förvärvet, fastställs som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens 
egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna 
kapital som tillkommit av förvärvet.

Uppskjuten skatt beräknas i enlighet med BFNAR 2001:1.
Interna transaktioner elimineras, internvinster elimineras. 

Intäkter	
Koncernens hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen 
avser.

Inkomstskatter	
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller er
hållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.  

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella 
belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade 
eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.  

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skat
temässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillna
derna har huvudsakligen uppkommit genom av och nedskrivningar 
av fastigheter. 

statliga	stöd
Bidrag som erhållits för utgifter som kostnadsförts, redovisas som 
reducering av kostnaden. Statliga bidrag relaterade till tillgångar re
dovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens 
redovisade värde.

Koncernbidrag	och	aktieägartillskott
Koncernen tillämpar vinstutjämning till moderbolaget genom kon
cernbidrag. Lämnat eller erhållet koncernbidrag till/från moderbola
get medför att debiterad inkomstskatt i Uppsalahem AB undvikes. 
Vinstutjämning sker enligt liknande principer även inom Uppsala
hemkoncernen.

Uppsalahem AB erhåller från sitt moderbolag motsvarande be
lopp som villkorat aktieägartillskott som Uppsalahem AB lämnar 
som koncernbidrag.

anläggningstillgångar	
Koncernens fastigheter är redovisade som anläggningstillgångar då 
avsikten är att långsiktigt äga och förvalta fastigheterna. Räntekost
nader och andra indirekta kostnader avseende ny eller ombyggnation 
aktiveras ej.

Vid ombyggnader av fastigheter aktiveras den del av ombyggnads
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BELOPP I KKr DÄr EJ aNNaT aNGES

	 KonCernen	 moDerBolaGet

not	1	 	hyresIntäKter	 2007	 200�	 2007	 200�

hyresintäkter bostäder 683 645    665 125     649 403     633 697    

avgår: hyresbortfall –6 826     –5 884     –6 476     –5 733    

nettohyra	bostäder	 676	819					 659	241					 642	927					 627	964				

hyresintäkter lokaler 150 469     140 438     29 707     29 734    

avgår: hyresbortfall –6 965     –8 553     –5 944     –7 124    

nettohyror	lokaler	 143	504					 131	885					 23	763					 22	610				

hyresintäkter garage, pplatser och övrigt 18 781     16 641     17 954     16 147    

avgår: hyresbortfall –3 198     –3 453     –3 104     –3 338    

nettohyror	garage,	p-platser	och	övrigt	 15	583					 13	188					 14	850					 12	809				

avgår: rabatter för senarelagt underhåll, bonus        

samt övriga tillägg och avdrag –13 639       –16 869       –13 639 –16 226

summa	hyresintäkter,	totalt	 822	267					 787	445					 	687	901		 	647	157	

not	2	 	öVrIGa	IntäKter	 2007	 200�	 2007	 200�

Förvaltningsarvoden och diverse försäljning 7 366     9 398     7 366     9 398    

övriga intäkter 15 212     8 624     24 324     19 410    

summa	övriga	intäkter	 22	578					 18	022				 31	690					 28	808				

not	3		 DrIFt	 2007	 200�	 2007	 200�

reparationer 62 793     50 090     51 605     40 077     

Skötselskostnader 71 817     69 899     59 259     60 406   

Värmekostnader 90 060     89 103     77 299     76 269    

El, vatten, sophämtning 71 599     61 934     60 252     53 092    

Lokal administration 51 122     52 054    49 992     45 749    

övriga driftkostnader 12 541     15 424 10 644     13 465

övrig verksamhet, elimineringar –1 679     424     9 345 10 893    

summa	driftkostnader	 358	253					 338	928					 318	396					 299	951				
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	 KonCernen	 moDerBolaGet	

not	4	 aV-	oCh	neDsKrIVnInGar		
	 aV	materIella	anläGGnInGstIllGÅnGar	 2007	 200�	 2007	 200�

Maskiner och inventarier 6 170     5 498     6 139    5 440    

Byggnader 105 371     99 762     74 690     73 054    

summa	av-	och	nedskrivningar	 111	541					 105	260					 80	829					 78	494				

not	5	 Centrala	aDmInstratIons-	oCh		
	 FörsäljnInGsKostnaDer	 2007	 200�	 2007	 200�

I centrala administrations och försäljningskostnader ingår

kostnader för styrelse och VD, samt VDstab. Även centrala 

kostnader för ekonomi, personal, it och marknads 
avdelning ingår. 

Personalkostnader 20 867     21 633     20 867     21 633    

övriga kostnader 8 692    9 916     10 390     11 560    

summa	centrala	administrations	och		
försäljningskostnader	 29	559					 31	549					 31	257					 33	193				

        

I centrala administrationskostnader ingår ersättning till        

Ernst & Young aB för        

– revision 414    320     414     320    

– övriga konsultuppdrag 71     107    71     107    

summa	ersättning	till	revisorer	 485					 427					 485					 427				

not	6	 resUltat	VID	FörsäljnInG		
	 aV	FastIGheter	 2007	 200�	 2007	 200�

Försäljningspris sålda fastigheter 16 507     14 650     16 507     14 650 

avgår: bokfört värde och kostnader sålda fastigheter –12 982     –15 810     –12 982         –15 810 

summa	resultat	vid	försäljning	av	fastigheter	 	3	525				 –1	160					 3	525				 –1	160						

not	7		 ränteIntäKter	oCh		
	 lIKnanDe	resUltatposter	 2007	 200�	 2007	 200�

ränteintäkter koncernföretag  —       20 008     16 085   

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 837     1 151     721     1 061    

summa	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter	 837					 1	151					 20	729					 17	146				
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	 KonCernen	 moDerBolaGet	

not	8	 ränteKostnaDer	oCh		
	 lIKnanDe	resUltat	poster	 2007	 200�	 2007	 200�

Låneräntor 54 737    46 125     43 928     39 385    
Låneräntor – certifikat 59 694 34 069 59 694 34 069
Derivataffärer – löpande 7 179 14 056 7 179 14 056
andra finansiella kostnader 3 328     4 374     3 328     4 231    

summa	räntekostnader	och		
liknande	resultatposter	 124	938					 98	624				 114	129					 91	741				

not	9	 sKatt	pÅ	Årets	resUltat	 2007	 2006	 2007	 2006

aktuell skatt för året –14 115 –19 162 –10 299 –13 283
Uppskjuten skatt –502 — –153 —
Skattejustering –6 048    6 870 –6 042 6 871

summa	skatt	på	årets	resultat	 –20	665	 –12	292	 –16	494	 –6	412

skillnad	mellan	bolagets/koncernens	skattekostnad	 		
baserad	på	gällande	skattesats	 2007	 2006	 2007	 2006

redovisat resultat före skatt 51 907     70 106     23 353     47 859   

skatt	enligt	gällande	skattesats		 14	534				 19	630					 6	539					 13	401				

Bokförd skatt på årets resultat inkl skatt på koncernbidrag 20 665    12 292     16 494     6 412    

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –88 –197 –3 912 –170

Skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår  –6 043   7 535     –6 043     7 159    

summa	skatt	på	årets	resultat	 14	534					 19	630				 6	539					 13	401

skattesats	 		 		 		 	
Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatten i koncernen. Skattesatsen är 28 % (28 %)  

temporära	skillnader	 		 		 		 	
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika.     
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder.  

Uppskjutna	skattefordringar	 2007	 2006	 2007	 2006

Uppskrivning fastigheter –148 428 –152 314 –148 428 –152 314
Nedskrivning fastigheter 157 950 161 990 156 663 160 675
Skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga    
ackumulerade avskrivningar –1926 –1 926 –1 926 –1 926
Koncernjustering avseende internvinst 11 374 11 696 — —
andelar i hB —    —    1 287      1 314

summa	uppskjutna	skattefordringar	 18	970					 19	446					 7	596	 7	749

Uppskjutna	skatteskulder	 2007	 2006	 2007	 2006

Skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga    
ackumulerade avskrivningar –3 364 –3 364 — —
Direktnedskrivning fastigheter 88 88 — —
Nedskrivning fastigheter 1 178 1 205 — —
övervärde mark –10 917 –10 917 — —

summa	uppskjutna	skatteskulder	 13	015					 12	998					 —	 ——
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	 KonCernen	 moDerBolaGet

not	10	 ByGGnaDer	oCh	marK	 2007	 200�	 2007	 200�

mark	 	 	 	
Ingående anskaffningsvärde 293 441     244 835     187 380     187 728    
Sålt/utrangerat under året –303     –348     –303     –348    
Årets nyanskaffningar genom 2 Torn aB — 39 653 — —
Omklassificeringar från pågående nyanläggningar 20 336     9 301     16 915     —    
Utgående	anskaffningsvärde	mark	 313	474					 293	441					 203	992					 187	380				

markanläggning	 	 	 	
Ingående anskaffningsvärde 2 181 2 306 2 181  2 306
Årets anskaffning — — — —
Sålt/utrangerat under året — — 125 — –125
Omklassificeringar från pågående nyanläggningar 2 405 — 2 405 
Utgående	anskaffningsvärde	markanläggning	 4	586	 2	181	 4	586	 2	181

Byggnader	 		 		 		 	
Ingående anskaffningsvärde 4 886 805     4 697 809     3 775 808     3 726 075    
Årets nyanskaffningar – investeringsbidrag –1 920       –12 388       —        –11 671      
Sålt/utrangerat under året –13 817     –19 309     –13 817    –19 309    
Omklassificeringar 394 289     220 693     337 564     80 713    
Utgående	anskaffningsvärde	 5	265	357					 4	886	805					 4	099	555					 3	775	808				

Byggnadsinventarier	 		 		 		 	
Ingående anskaffningsvärde 242       242      242       242      
Årets anskaffning 80     —     —     —    
Utgående	anskaffningsvärde	 322					 242					 242					 242				

Upp-	och	nedskrivningar	 	 	 	
Ingående ackumulerade upp och nedskrivning –38 856     –39 496    –29 861     –30 310    
Återföring av upp och nedskrivning 544  640 449 449
Omklassificeringar –956     —     —     —    
Utgående	ackumulerad	upp-	och	nedskrivning	 –39	268	 –38	856	 –29	412	 –29	861

avskrivning	byggnader	 		 		 		 	
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan –1 339 214       –1 242 929      –1 068 494       –999 108      
avskrivningar sålda/utrangerade 1 138 3 958 1 138 3 958
Årets avskrivningar –105 744     –100 294     –74 980     –73 359    
Omklassificering — 51 — 15
Utgående	ackumulerade	avskrivningar,		
byggnader	 –1	443	820			 –1	339	214					 –1	142	336					 –1	068	494				

avskrivning	byggnadsinventarier	 	 	 	
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan –96 –48 –96 –48
Årets avskrivningar  –60 –48 –49 –48
Utgående	ackumulerade	avskrivningar,		
byggnadsinventarier	 –156	 –96	 –145	 –96

avskrivning	markanläggning	 	 	 	
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan –109 –13 –109 –13
Årets avskrivningar –109 –96 –109 –96
Sålt/utrangerat under året — — — —
Utgående	ackumulerade	avskrivningar,		
markanläggning	 –218	 –109	 –218	 –109
summa	bokfört	värde	byggnader	och	mark	 4	100	277					 3	804	394					 3	136	264					 2	867	051				

taxeringsvärden	 	 	 	
–  mark 1 211 078     1 105 717     1 070 802     1 032 905  
– byggnader   3 905 273  3 930 076 3 433 591  3 420 185
summa	taxeringsvärden	 5	116	351					 5	035	793				 4	504	393					 4	453	090				
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	 KonCernen	 moDerBolaGet

not	11	 masKIner	oCh	InVentarIer	 2007	 200�	 2007	 200�

Inventarier	 		 		 		 	

Ingående anskaffningsvärde 55 266    61 825     54 978    61501   
Årets nyanskaffningar 11 494     6 958     11 494     6 958    
Sålt/utrangerat under året –9 529     –13 517     –9 396     –13 481    

Utgående	anskaffningsvärde	 57	231					 55	266					 57	076					 54	978				

Ingående ackumulerad avskrivning –39 848     –47 603     –39 675     –47 452    
ackumulerad avskrivning sålda/utrangerade 9 244     13 217     9 164     13 217    
Årets avskrivningar –6 172     –5 462     –6 141     –5 440    

Utgående	ackumulerad	avskrivning	 –36	776				 –39	848					 –36	652					 –39	675				

Utgående	bokfört	värde	 20	455					 15	418					 20	424					 15	303				

not	12	 pÅGÅenDe	ny-	oCh	omByGGnaDer	 2007	 200�	 2007	 200�

Ingående anskaffningsvärde 251 657     93 162    235 770      42 607    
Årets nyanskaffningar   427 886     379 189     300 483     273 876    
Omklassificeringar –417 230     –220 694     –356 884     –80 713    

Utgående	bokfört	värde	 262	313					 251	657					 179	369					 235	770				

not	13	 anDelar	I	KonCernFöretaG	 2007	 2006	 2007	 2006

Uppsalahem	servicebostäder	aB	
– kapitalandel 100 %, 200 andelar,  rösträttsandel 100 %,  
org.nr. 556435350, säte: Uppsala        
Ingående bokfört värde —       —       146 287 146 287   
aktieägartillskott —       —       13 667     —    
Nedskrivning av andelar — — –13 667 —

Bokfört	värde	 —							 —							 146	287					 146	287

Uppsalahem	2	torn	aB	
– kapitalandel 100 %, rösträttsandel 100 %,  
org.nr. 5566430608, säte: Uppsala    
Ingående bokfört värde — — 28 203 —
Årets tillskott   — 28 203

Bokfört	värde	 —	 —	 28	203	 28	203

storvreta	Centrum	hB	
– org nr 916 5146029, säte: Uppsala    
Ägarandel 99,9 %     
Ingående bokfört värde — — 61 110 57 202
Årets resultatandel — — 153 3 908

Bokfört	värde	 —	 —	 61	263	 61	110

Uppsalahem	attika	aB	
– kapitalandel 100 %        
rösträttsandel 100 %, org.nr. 5564441375, säte: Uppsala        
1000 aktier á  0,1 kkr              
Ingående bokfört värde — — 100     100    

Bokfört	värde	 —							 —							 100					 100				

summa	bokfört	värde	 —							 —							 235	853					 235	700			
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not	14	 lÅnGFrIstIGa	ForDrInGar		
	 hos	KonCernFöretaG	 2007	 200�	 2007	 200�

Långfristig fordran dotterbolag        

Ingående nominellt  värde —       —       435 000     374 000    

Tillkommande fordran  — — 75 000 61 000

amorteringar, avgående fordringar —       —                  

summa	långfristig	fordran	dotterbolag	 —							 —							 510	000				 435	000				

not	15	 anDra	lÅnGFrIstIGa		

	 VärDepappersInnehaV	 2007	 200�	 2007	 200�

reversfordringar	 		 		 		 	

Ingående anskaffningsvärde 40     40    40     40   

Utgående	anskaffningsvärde	 40					 40					 40					 40				

övriga	aktier	och	andelar	 		 		 		 	

Ingående anskaffningsvärde 75     75     75     75    

Utgående	anskaffningsvärde	 75					 75					 75					 75				

Ingående ackumulerade nedskrivningar –75     –75     –75     –75    

Utgående	ackumulerade	nedskrivningar	 –75					 –75				 –75					 –75				

Utgående	bokfört	värde	 40					 40				 40					 40				

not	16	 ForDrInGar	hos	KonCernFöretaG	 2007	 200�	 2007	 200�

Kortfristig	fordran	moderbolag	 		 		 		 	

övrig fordran  — 215 000 — 215 000

Koncernkonto Uppsala Kommun 20 737    2 557     3 457     636 

summa	kortfristig	fordran	moderbolag	 20	737					 217	557				 3	457					 215	636			

Kortfristig	fordran	dotterbolag	 		 		 		 	

Kundfordran —       —       6 977    583    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter —       —       7 095     —   

övrig fordran  —  35 399 20 998

summa	kortfristig	fordran	dotterbolag	 —					 —							 49	471				 21	581				

Kortfristig	fordran	koncernföretag	 		 		 		 	

Kundfordran 620    727    620     —   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 563   5 082 —       —      

Kortfristig fordran bolag inom Stadshuskoncernen — 19 150 — 3 082

summa	kortfristig	fordran	koncernföretag	 10	183				 24	959			 620					 3	082					

summa	kortfristiga	fordringar	koncernföretag	 30	920					 242	516			 53	548				 240	299				
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not	17	 FörUtBetalDa	KostnaDer	oCh		
	 UpplUpna	IntäKter	 2007		 200�	 2007	 200�

Förutbetalda kostnader 8 428    10 130     2 729    3 916    

Upplupna räntebidrag 1 136     1 646     698     1 170    

Upplupna investeringsbidrag — — — —

andra upplupna intäkter 16 756     546     5 992     546   

summa	förutbetalda	kostnader		
och	upplupna	intäkter	 26	320				 12	322					 9	419					 5	632				

not	18	 öVrIGa	KortFrIstIGa	plaCerInGar	 2007	 200�	 2007	 200�

summa	bokfört	värde	kortfristiga	placeringar	 —					 25	000					 —					 25	000				

Marknadsvärde —     25 000     —     25 000    

    

not	19	 eGet	KapItal	 	aktie-		 	Bundna			 Fria	
	 Kapital		 	reserver		 	reserver		

Koncernen	 		 		 		

Belopp vid årets ingång  166 800 223 583 500 494

aktieägartillskott —  —  56 452     

Lämnade koncernbidrag  — —  –50 411     

Skatt koncernbidrag —  —  14 115     

Årets resultat  — —  31 242     

Belopp	vid	årets	utgång	 166	800					 223	583				 551	892				

   

moderbolaget	 		 		 		

Belopp vid årets ingång – 1 668 aktier á 100 kkr 166 800 216 716 536 067 

aktieägartillskott —  —  56 451     

Lämnade koncernbidrag  — —  –50 449     

Erhållna koncernbidrag — — 13 667

Skatt koncernbidrag  — —  10 299    

Årets resultat —  —  6 859    

Belopp	vid	årets	utgång	 166	800					 216	716					 572	894				
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not	20	 öVrIGa	aVsättnInGar	 2007	 200�	 2007	 200�

Tillkommande skatt enligt beslut i Länsrätten — 215 000  — 215 000

Länsrätten i Västmanlands län har beslutat att eftertaxera Uppsalahem aB avseende inkomsttaxering 1997 och 1998. Kammarrät
ten i Stockholm har under året beslutat att fastställa länsrättens dom att eftertaxera Uppsalahem aB med ett totalt belopp om 221 
Mkr avseende inkomsttaxering 1997 och 1998. Uppsalahem aB har begärt prövningstillstånd i regeringsrätten. Beslut om pröv
ningstillstånd förväntas komma under år 2008. Uppsala Stadshus aB har infriat en ansvarsförbindelse till Uppsalahem aB med 
innebörden att det egna kapitalet skall vara opåverkat oavsett utgången av den pågående skattetvisten. Som konsekvens har äga
ren tillskjutit motsvarande belopp som aktieägartillskott vilket finns redovisat under eget kapital.

not	21	 lÅnGFrIstIGa	sKUlDer	 2007	 200�	 2007	 200�

Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller  
till betalning senare än fem år efter balansdagen.        

Skulder till kreditinstitut 1 555 000   204 546     1 555 000    204 546    

summa	 1	555	000						 204	546					 1	555	000							 204	546				

räntebärande skulder som betalas inom 1 år från balansdagen rubriceras som kortfristiga skulder till kreditinstitut. 

not	22	 UpplUpna	KostnaDer	oCh		
	 FörUtBetalDa	IntäKter	 2007	 200�	 2007	 200�

Upplupna personalkostnader 8 298     8 080     8 181     7 974    

Förskottsbetalda hyror 28 819     33 295     27 942     31 959    

övriga interima skulder 35 672     30 535     32 193     25 361    

summa	upplupna	kostnader		
och	förutbetalda	intäkter	 72	789				 71	910					 68	316					 65	294				

not	23	 ansVarsFörBInDelser	 2007	 200�	 2007	 200�

Delägaransvar i Fastighetsbolaget Storvreta Centrum hB —     —     33 514    38 244    

Garantisumma Fastigo (arbetsgivareorganisation) 1 314     1 249     1 282     1 218    

summa	ansvarsförbindelser	 1	314				 1	249				 34	796	 39	462		
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not	24	 meDelantal	anställDa,		
	 löner	oCh	anDra	ersättnInGar	 2007	 200�	 2007	 200�

antal anställda        
Årsmedeltal, heltid*) 222     223   219 219   
Varav män 154     156     153 154    
Varav kvinnor 68     67     66 65     
      

löner	och	ersättningar,	sociala	kostnader	mm	 		 		 	 	
Styrelse och VD       
Löner och ersättningar 1 462   1 607    1 462 1 607    
Sociala kostnader 306     343     306 343    
Pensionskostnader 285     280     285 280    

summa	styrelse	och	VD	 2	053					 2	230					 2	053	 2	230				

*) Värden har omräknats efter arbetade timmar.

moDerBolaGet

Styrelseersättning har utgått med 295 tkr under 2007. Några pensionsförmåner till styrelsen utgår ej. Verkställande direktörens lön 
och ersättningar i Uppsalahem aB för 2007 uppgick till 1 158  tkr. Uppsägningstiden är för VD sex månader. 
Vid uppsägning från företagets sida är uppsägningstiden tolv månader och från 55 års ålder förlängs uppsägningstiden till arton 
månader. Pension utgår vid 65 års ålder enligt ITPplanen. För de fall bolaget övergår till ny ägare skall VD ha rätt till att lämna sin 
anställning med avgångsersättning motsvarande 12 månadslöner. 

DotterBolaG
Styrelseersättning har ej utgått i något dotterbolag under 2007. VD ersättning har ej utgått i dotterbolagen. 

	 KonCernen	 moDerBolaGet	

övriga	anställda	 2007	 200�	 2007	 200�

Löner och ersättningar 67 259  65 825 66 271 63 774   
Sociala kostnader 21 328     22 627     21 027 21 613    
Pensionskostnader 4 604     4 048     4 445 3 830    
Summa övriga anställda 93 191     92 500     91 743 89 217   
Summa personalkostnader 95 244     94 730     93 796 91 447    

styrelse	och	ledande		
befattningshavare	 2007	 200�

	 	Varav	 Varav
	 summa	 män	 kvinnor	 summa	 män	 kvinnor
Koncernen
Styrelseledamöter 9 6 3 8 5 3
Verkställande direktörer  
och andra ledande  
befattningshavare 6 3 3 6 4 2
moderbolaget
Styrelseledamöter 9 6 3 8 5 3
Verkställande direktörer  
och andra ledande  
befattningshavare 6 3 3 6 4 2

KonCernen
sjukfrånvaro		 2007	 200�
	 %	 %

Kvinnor 4,5 5,4
Män 5,8 5,7
total	sjukfrånvaro	 5,4	 5,6
Därav:
andelen långtidsfrånvaro 
mer än 60 dagar av  
den totala sjukfrånvaron 66,7 57,0

29 år och yngre 2,7 3,2
30–49 år 2,8 3,3
50 år eller äldre 10,3   9,7
total	sjukfrånvaro		
koncernen		 5,4	 		5,6
Därav:
andelen långtidssjuk 
frånvaro av den totala  
sjukfrånvaron i procent 66,7 57,0
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Ordförande	 1:e	vice	ordförande	 2:e	vice	ordförande

Ulf Åström Helene Molund Hans Hagberg

Lars-Göran Ferlin Maria Patel Anders Ekström

Åsa Hedenberg

VD

Ingemar Rindstig Björn Ohlsson

Auktoriserad	revisor Auktoriserad	revisor	

Vår revisionsberättelse har avgivits 17 mars 2008 
Ernst & Young AB

Uppsala den 17 mars 2008 
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r e V i s i o n s b e r ä t t e l s e

reVIsIonsBerättelse

till	årsstämman	i	Uppsalahem	aB

Org.nr 556137-3589
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovis
ningen och bokföringen samt styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning i Uppsalahem AB 
för räkenskapsåret 2007. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta ver
sionen av detta dokument på sidorna 5471.  Det 
är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvalt
ningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen och kon
cernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss 
om årsredovisningen, koncernredovisningen och 
förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revi
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis
ningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och 
annan information i räkenskapshandlingarna. I 
en revision ingår också att pröva redovisnings
principerna och styrelsens och verkställande di
rektörens tillämpning av dem samt att bedöma 
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen 
och verkställande direktören gjort när de upprät
tat årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som 

underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har 
vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhål
landen i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även gran
skat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolag
sordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en rättvisande bild av bolagets och kon
cernens resultat och ställning i enlighet med god 
redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernre
dovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resul
taträkningen och balansräkningen för moderbola
get och för koncernen, disponerar vinsten i mo
derbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Uppsala den 17 mars 2008

Ingemar Rindstig Björn Ohlsson
Auktoriserad	revisor	 Auktoriserad	revisor
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s t y r e l s e

styrelse	oCh	reVIsorer

anders	ekström (mp)  
f. 1950 
Ledamot

sigvard	nilsson	(fp)  
f. 1935 

Suppleant

Ulf	Åström (m)  
f. 1967 
Ledamot

Gösta	lillkull (s)  
f. 1948 

Suppleant

erik	höök (c)  
f. 1945 

Suppleant

Åsa	hedenberg  
f. 1961 

Verkställande direktör

peter	nordgren (fp)  
f. 1949 

Ordförande

thure	svensson (c)  
f. 1939 

1:e vice ordförande

tomas	stavbom (m)  
f. 1971 

Suppleant 

maria	patel (s)  
f. 1967 
Ledamot

annika	lindh (s)  
f. 1952 

2:e vice ordförande

helene	molund (m)  
f. 1962 
Ledamot

lars-Göran	Ferlin (kd)  
f. 1946 
Ledamot

hans	hagberg (m) 
f. 1938 
Ledamot

arBetstaGarrepresentanter sUppleanter

per	Brösemyr, 
Fastighetsanställdas 

förbund

jan	lindqvist, 
Fastighetsanställdas 

förbund

per	Viklund, SKTF monica	preinitz, SKTF

orDInarIe	reVIsorer

Björn	olsson
auktoriserad revisor, Ernst & Young

revisor i bolaget sedan 2004

Ingemar	rindstig
auktoriserad revisor, Ernst & Young

revisor i bolaget sedan 2004

styrelsens	arBete

Styrelsen tillträdde vid en extra 
bolagsstämma den 28 
februari 2007 och ingående 
ledamöter och suppleanter är 
alla utsedda av Uppsalas 
kommunfullmäktige, i enlighet 
med bolagsordningen för 
Uppsalahem aB. Styrelsen 
består av nio ledamöter och 
fyra suppleanter. Till ny 
ordförande utsågs Peter 
Nordgren (fp), tidigare vice 
ordförande, och i övrigt har 
annika Lindh (s), Maria Patel 
(s), hans hagberg (m) och 
helene Molund (m) fått förnyat 
förtroende efter förra 
mandatperioden. Vid 
styrelsesammanträdena 
närvarar även representanter 
utsedda av arbetstagarorgani
sationerna, men de har inte 
rösträtt. 

Uppsalahem aB:s styrelse 
har under 2007 haft sju 
protokollförda sammanträden 
– fem ordinarie, ett extrainsatt 
samt ett konstituerande.

Uppsalahems VD är, med 
stöd av andra tjänstemän i 
bolaget, föredragande vid 
styrelsens sammanträden. Vid 
styrelsesammanträde då 
årsredovisningen fastställs 
redogör bolagets revisor för 
sina iakttagelser från 
förvaltnings och bokslutsrevi
sionen. 

Före varje styrelsemöte 
fastställs föredragningslistan av 
ett av styrelsen utsett 
arbetsutskott. arbetsutskottet 
består av ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:a vice 
ordförande samt en arbets
tagarrepresentant. 

Dotterbolaget Uppsalahem 
Servicebostäder aB:s styrelse 
har samma sammansättning 
som moderbolagets styrelse 
och ledamöter och supplean
ter är utsedda av Uppsala 
kommunfullmäktige. Uppsala
hem Servicebostäder aB har 
under 2007 haft fem 
protokollförda sammanträden. 
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FöretaGsleDnInG

BENNY ENhOLM
Distriktschef	City

f. 1965, anställd 1991

KEES GEUrTSEN
Distriktschef	Gottsunda
f. 1948, anställd 2005

MarIa MODIG
Distriktschef	eriksberg
f. 1963, anställd 2007

PErÅKE NISKa
Distriktschef	sala	Backe

f. 1947, anställd 1976

aLF PETTErSSON
Fastighetsservicechef
f. 1944, anställd 2007

aNNELIE JöUD GUSTaVSSON
Kundtjänstchef

f. 1964, anställd 2004

serVICeBostäDer

Sara WESTBErG
Fastighetschef	

fr o m 1 februari 2008
Uppsalahem Servicebostäder aB

f. 1976, anställd 2003

Ingår i företagsledningen  
fr o m 1 februari 2008

VerKsamhetsleDnInG
BostaD	

FreDrIK	holm		
Fastighetschef

f. 1962, anställd 2002

ÅSa hEDENBErG
Verkställande	direktör

Uppsalahem aB
Uppsalahem Servicebostäder aB

f. 1961, anställd 2001

LarSGUNNar SJöö
Bostadsproduktionschef

f. 1953, anställd 2002

KErSTIN JOELSSON
Finanschef

f. 1952, anställd 2007

aNNaLENa LEhTO
personalchef

f. 1953, anställd 2001

FrEDrIK hOLM
Fastighetschef

f. 1962, anställd 2002

LENNarT JaKOBSSON
Vice	verkställande	

direktör,	ekonomichef
f. 1954, anställd 1999
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Uppsalahems fastigheter i Uppsala

Uppsalahems	bostads-	
områden	finns	över	hela	
Uppsala.	Kartan	visar		
endast	fastigheterna		
i	Uppsala	tätort.	
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f a s t i g h e t s b e s t å n D

	 	

FastIGhetsBestÅnD

Bostadsområde	 Bedömt	verk-	 Bokfört1	 taxerings-	 BostäDer	 	 	 	 loKaler	 	 	 	 	 GaraGe	&	p-platser	
	 ligt	värde	 värde	 värde		 antal	 s:a	yta	 hyra/m2	 hyra	tot	kkr	 antal	 s:a	yta	 hyra/m2	 hyra	tot	kkr	 antal	 hyra	tot	kkr

Centrala staden 811 404 504 153 336 416 683 45 837 1 087 49 813 67 7 097 1 098 7 790 210 59 042

Tuna Backar/Svartbäcken 669 786 277 688 488 215 987 61 419 927 56 944 146 5 594 449 2 512 491 61 516

Kvarngärdet 501 698 106 856 306 863 753 50 021 832 41 593 75 1 093 373 408 540 44 548

Sala Backe 1 505 911 555 531 847 367 2 239 127 757 930 118 834 114 7 911 636 5 035 1 044 128 192

Årsta 273 269 196 897 160 649 253 19 144 1 141 21 841 5 327 862 282 347 23 397

rickomberga 102 298 40 885 71 031 104 8 438 944 7 968 14 1 427 916 1 307 108 9 688

Stenhagen 184 634 100 862 181 650 292 23 862 864 20 612 13 1 131 956 1 081 258 22 421

Eriksberg 983 924 309 150 636 457 1 709 102 566 871 89 380 83 2 610 584 1 523 787 94 273

Ekeby 463 269 254 953 285 249 711 42 390 997 42 246 50 2 468 829 2 046 433 45 883

håga By 55 640 41 734 27 401 77 6 473 927 6 002 107 7 338 340 2 493 11 8 527

Valsätra 25 928 26 175 14 407 30 1 890 1 219 2 304 — — — — 28 2 377

Norra Gottsunda 680 552 316 208 526 512 1 774 118 735 764 90 699 114 6 651 446 2 966 1 033 96 060

Södra Gottsunda 395 863 149 237 264 525 750 56 475 829 46 817 227 2 451 507 1 243 280 48 925

Sävja 313 915 144 080 194 420 518 37 650 882 33 214 15 2 087 878 1 832 400 36 087

Ytterområden 216 368 111 853 163 230 542 38 071 847 32 243 22 1 119 438 490 336 33 500

Uppsalahem	aB	 7	184	459	 3	136	262	 4	504	392	 11	422	 740	728	 892	 660	510	 1	052	 49	304	 629	 31	008	 6	306	 714	436

             

Uppsalahem	servicebostäder	aB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Centrala staden 488 310 254 524 166 072 154 9 175 1 029 9 445 33 30 675 1 104 33 851 51 43 434

Svartbäcken 67 512 47 283 44 182 92 4 849 1 077 5 221 3 599 1 075 644 40 5 910

Gamla Uppsala 71 832 40 377 37 444 97 2 272 901 2 047 15 4 386 1 186 5 203 10 7 283

Årsta 166 761 81 252 40 476 — — — — 10 12 347 1 156 14 276 19 14 312

Stenhagen 21 397 18 880 11 860 — — — — 3 1 115 1 689 1 883 — 1 883

Eriksberg 126 598 85 449 75 108 86 3 675 1 087 3 995 12 5 421 1 196 6 483 31 10 613

Ekeby 12 664 8 968 5 879 16 538 1 454 782 2 376 1 223 460 6 1 262

Norby 18 942 11 208 1 908 — — — — 4 1 436 1 249 1 794 — 1 794

Sunnersta 26 432 19 493 — — — — — 6 2 122 1 317 2 795 — 2 795

Valsätra/Gottsunda 74 250 41 176 29 126 25 1 689 1 056 1 783 8 6 544 981 6 420 — 8 203

Sävja 3 882 2 605 — — — — — 1 330 1 276 421 — 421

Ytterområden 371 036 261 108 138 240 57 2 818 1 140 3 213 36 29 011 1 204 34 943 50 38 201

Uppsalahem	servicebostäder	aB	 1	449	616	 872	323	 550	295	 527	 25	016	 1	059	 26	486	 133	 94	362	 1	157	 109	173	 207	 136	111

             

2 Torn aB, råmark 39 629 39 629 8 800 — — — — — — — — — —

             

storvreta	Centrum	hB	 113	617	 92	683	 52	864	 133	 8	566	 891	 7	629	 13	 4	310	 1	618	 6	974	 122	 14	783

Koncernjusteringar  –40 620           

totalt	 8	787	321	 4	100	277	 5	116	351	 12	082	 774	310	 897	 694	625	 1	198	 147	976	 994	 147	155	 6	635	 865	330

Marknadsvärdet råmark 2 Torn aB, är inte externt marknadsvärderat. Interna marknadsvärderingar visar inget nedskrivningsbehov. Bedömt 
verkligt värde är åsatt efter bokfört värde. 

Uppdelning mellan bostäder och lokaler följer om kontraktstecknandet är lokalkontrakt eller bostadskontrakt. Uppsalahem Servicebostäder aB 
hyr ut 1 091 bostäder via lokalkontrakt till Uppsala kommun som i sin tur andrahandsuthyr till de boende. Det gör att koncernens totala antal 
lägenheter är 13 173.
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För	information	om	Uppsalahems	fastigheter		
se	www.uppsalahem.se

Bostadsområde	 Bedömt	verk-	 Bokfört1	 taxerings-	 BostäDer	 	 	 	 loKaler	 	 	 	 	 GaraGe	&	p-platser	
	 ligt	värde	 värde	 värde		 antal	 s:a	yta	 hyra/m2	 hyra	tot	kkr	 antal	 s:a	yta	 hyra/m2	 hyra	tot	kkr	 antal	 hyra	tot	kkr

Centrala staden 811 404 504 153 336 416 683 45 837 1 087 49 813 67 7 097 1 098 7 790 210 59 042

Tuna Backar/Svartbäcken 669 786 277 688 488 215 987 61 419 927 56 944 146 5 594 449 2 512 491 61 516

Kvarngärdet 501 698 106 856 306 863 753 50 021 832 41 593 75 1 093 373 408 540 44 548

Sala Backe 1 505 911 555 531 847 367 2 239 127 757 930 118 834 114 7 911 636 5 035 1 044 128 192

Årsta 273 269 196 897 160 649 253 19 144 1 141 21 841 5 327 862 282 347 23 397

rickomberga 102 298 40 885 71 031 104 8 438 944 7 968 14 1 427 916 1 307 108 9 688

Stenhagen 184 634 100 862 181 650 292 23 862 864 20 612 13 1 131 956 1 081 258 22 421

Eriksberg 983 924 309 150 636 457 1 709 102 566 871 89 380 83 2 610 584 1 523 787 94 273

Ekeby 463 269 254 953 285 249 711 42 390 997 42 246 50 2 468 829 2 046 433 45 883

håga By 55 640 41 734 27 401 77 6 473 927 6 002 107 7 338 340 2 493 11 8 527

Valsätra 25 928 26 175 14 407 30 1 890 1 219 2 304 — — — — 28 2 377

Norra Gottsunda 680 552 316 208 526 512 1 774 118 735 764 90 699 114 6 651 446 2 966 1 033 96 060

Södra Gottsunda 395 863 149 237 264 525 750 56 475 829 46 817 227 2 451 507 1 243 280 48 925

Sävja 313 915 144 080 194 420 518 37 650 882 33 214 15 2 087 878 1 832 400 36 087

Ytterområden 216 368 111 853 163 230 542 38 071 847 32 243 22 1 119 438 490 336 33 500

Uppsalahem	aB	 7	184	459	 3	136	262	 4	504	392	 11	422	 740	728	 892	 660	510	 1	052	 49	304	 629	 31	008	 6	306	 714	436

             

Uppsalahem	servicebostäder	aB	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Centrala staden 488 310 254 524 166 072 154 9 175 1 029 9 445 33 30 675 1 104 33 851 51 43 434

Svartbäcken 67 512 47 283 44 182 92 4 849 1 077 5 221 3 599 1 075 644 40 5 910

Gamla Uppsala 71 832 40 377 37 444 97 2 272 901 2 047 15 4 386 1 186 5 203 10 7 283

Årsta 166 761 81 252 40 476 — — — — 10 12 347 1 156 14 276 19 14 312

Stenhagen 21 397 18 880 11 860 — — — — 3 1 115 1 689 1 883 — 1 883

Eriksberg 126 598 85 449 75 108 86 3 675 1 087 3 995 12 5 421 1 196 6 483 31 10 613

Ekeby 12 664 8 968 5 879 16 538 1 454 782 2 376 1 223 460 6 1 262

Norby 18 942 11 208 1 908 — — — — 4 1 436 1 249 1 794 — 1 794

Sunnersta 26 432 19 493 — — — — — 6 2 122 1 317 2 795 — 2 795

Valsätra/Gottsunda 74 250 41 176 29 126 25 1 689 1 056 1 783 8 6 544 981 6 420 — 8 203

Sävja 3 882 2 605 — — — — — 1 330 1 276 421 — 421

Ytterområden 371 036 261 108 138 240 57 2 818 1 140 3 213 36 29 011 1 204 34 943 50 38 201

Uppsalahem	servicebostäder	aB	 1	449	616	 872	323	 550	295	 527	 25	016	 1	059	 26	486	 133	 94	362	 1	157	 109	173	 207	 136	111

             

2 Torn aB, råmark 39 629 39 629 8 800 — — — — — — — — — —

             

storvreta	Centrum	hB	 113	617	 92	683	 52	864	 133	 8	566	 891	 7	629	 13	 4	310	 1	618	 6	974	 122	 14	783

Koncernjusteringar  –40 620           

totalt	 8	787	321	 4	100	277	 5	116	351	 12	082	 774	310	 897	 694	625	 1	198	 147	976	 994	 147	155	 6	635	 865	330
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FemÅrsöVersIKt

	 2007	 2006	 2005	 2004	 2003

resUltaträKnInG,	mKr	 	 	 	 	

Nettoomsättning 845  805      789      777      723    

Driftöverskott   306 294      291      283      277    

avskrivningar 112  105      97      94      88    

resultat efter finansiella poster 52  70      70      47      46    

realisationsresultat 4 –1      2     –6     –21    	
	 	 	 	

FastIGheter,	mKr	 	 	 	 	

Bokfört värde 4 100  3 804      3 663      3 459      3 281    

Bedömt verkligt värde 8 787  8 093      7 325      6 695      6 253    

övervärde 4 687  4 289      3 662      3 236      2 972    

Nyinvesteringar 437  386      274      396      281    

Fastighetsförvärv —  40     —       —       —    

Fastighetsförsäljningar 16  15      70      24      64    	
	 	 	 	

nyCKeltal	 	 	 	 	

lönsamhet

överskottsgrad 34,5 35,1 35,6 34,4 36,9

avkastning på eget kapital, procent 5,7 8,3 9,1 6,7   7,1

avkastning på totalt kapital, procent 3,8 3,7 4,2 4,2  4,7

avkastning på sysselsatt kapital 4,2 4,1 4,8 4,7 5,0

Direktavkastning, procent 7,5 7,7 7,9 8,2 8,4

Finansiering

Soliditet 1 21,0 20,2 19,5 18,3 18,9

Soliditet 2 61,4 59,6 57,4 54,8 55,8

Belåningsgrad, procent 79,9 79,8 76,4 82,0 78,6

räntebidrag i procent av hyran 0,9 1,4 1,3 1,3  1,1

Snittränta i procent 3,96 3,37 3,60 4,22 5,11

räntebärande skulder, Mkr 3 275 3 035  2 797 2 838 2 580

Förvaltning

Vakansgrad antal lägenheter 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2

Omflyttningar i procent 13,1 14,5 15,3 15,5 14,3

Bostadshyra i snitt, kr/kvm 897 885 881 872 846

Underhållskostnader kr per kvm 175 165 154 166 132

Driftskostnader kr per kvm 394 380 383 380 368

personal

Årsanställda 222 223 225 215 211

Personalomsättning 9,5 7,7 5,2 3,6 4,4

Sjukfrånvaro 5,4 5,6 5,3 7,1 7,7
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sÅ	här	Kommer	DU	I	KontaKt 
MED UPPSaLahEM 

Uppsalahem	aB

huvudkontor

Växel: 018727 34 00

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

Epostadress: email@uppsalahem.se

Kundtjänst

Växel: 018727 36 00

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

Epostadress: email@uppsalahem.se

Distrikt	City

Telefonnummer: 018727 36 61

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

Epostadress: city@uppsalahem.se

Distrikt	eriksberg

Telefonnummer: 018727 36 63

Besöksadress: Ekebyvägen 15, Uppsala

Epostadress: eriksberg@uppsalahem.se

Distrikt	Gottsunda

Telefonnummer: 018727 36 64

Besöksadress: Stenhammars väg 6, Uppsala

Epostadress: gottsunda@uppsalahem.se

Distrikt	sala	Backe

Telefonnummer: 018727 36 62

Besöksadress: Brantings torg, Uppsala

Epostadress: salabacke@uppsalahem.se

Fastighetsservice

Besöksadress: Nymansgatan 8, Uppsala

Växel: 018727 34 00

Uppsalahem	servicebostäder	aB

Växel: 018727 34 00

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

Epostadress: email@uppsalahem.se

postadress

all post till Uppsalahemkoncernen sänds till  
Box 136, 751 04 Uppsala.

Information	om	Uppsalahem	finns	
på	www.uppsalahem.se
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Uppsalahem AB (publ)
Org.nr.: �����7-����
S:t Persgatan 2�
Box ���
7�� 0� Uppsala
Telefon: 0��-727 �� 00
Telefax: 0��-727 �� 7�
E-post: email@uppsalahem.se
För information om Uppsalahem,   
besök www.uppsalahem.se


