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En hållbar utveckling är en utveckling  

som tillfredsställer dagens behov utan att  

äventyra kommande generationers möjligheter  

att tillfredsställa sina behov.”

Brundtlandkommissionen 1987
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Uppsalahem i korthet

Uppsalahem ska bidra till att stärka kommu-
nens utveckling genom att med hög kompetens 
äga, förvalta och bygga bostadsfastigheter som 
erbjuder boende för olika faser i livet. 

Över 25 000 Uppsalabor har sitt hem i 
någon av Uppsalahems 13 400 bostäder. Upp-
salahems huvudsakliga verksamhet är att för-
valta de ägda fastigheterna. Förvaltningen ska 

vara långsiktigt strategisk och målinriktad så 
att lägsta livscykelkostnad nås och samtidigt 
skapa trygga och trivsamma boendemiljöer 
och minimera miljöpåverkan. Uppsalahem är 
även en av Uppsalas största byggherrar och 
har under den senaste sjuårsperioden startat 
produktion av 1 800 lägenheter. 

Snabbfakta 2008

Ägare Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus AB

Marknadsvärde 9,3 mdkr (8,8 mdkr exklusive pågående projekt)

Omsättning 887 mkr

Antal fastigheter 226 st

Antal lägenheter 13 377, varav 250 student- och ungdomsbostäder,  

300 seniorbostäder och 1 200 vård- och stödboenden 

Antal lokaler 1 200 st

Uthyrningsbar yta 925 000 m², varav 773 000 m² bostäder och  

151 000 m² lokaler 

Antal nybyggda  

och inflyttade lägenheter

254 st

Snitthyra bostäder 937 kr/m², år

Antal tecknade bostadskontrakt 2 166 st

Antal tecknade lokalkontrakt 134 st

Antal tillsvidareanställda 240 personer
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Finansiell sammanfattning

 Resultatet efter finansiella kostnader 
uppgick till 69,0 (51,9) mkr.

 Årets nettoomsättning ökade till 886,5 
(844,8) mkr. 

 Årets kassaflöde från den löpande verk-
samheten före förändring av rörelseka-
pitalet och betald inkomstskatt uppgick 
till 171 (160) mkr.

 Periodens investeringar i anläggningstill-
gångar uppgick till 476 (438) mkr.

 Marknadsvärdet på fastigheterna upp-
gick per årsskiftet till 9 251 (9 071) mkr 
inklusive pågående projekt och 8 805 
(8 787) mkr exklusive pågående projekt.

 Hyresnivåerna höjdes med i genomsnitt 
2,33 (1,96) procent från 2008-07-01. 

 Uppsalahems rating hos Standard & Poor’s 
var A/Stable/A-1, nordisk ratingskala K-1. 

Väsentliga händelser

 Efterfrågan på Uppsalahems hyresrätter 
ökade markant. 

 Antalet färdigställda och inflyttade lä-
genheter uppgick till 254 (340). Byggan-
det av 190 (108) nya lägenheter starta-
des och ytterligare 235 (427) lägenheter 
var under produktion.

 Förnyelsen av det äldre beståndet påbör-
jades i området Kvarngärdet. 

 Uppsalahems arbete inom energi och 
miljö är fortsatt prioriterat. Projekt har 
genomförts för att konvertera el- och 
oljeuppvärmning till miljövänligare vär-
mekällor. 

 Beslut togs om att bygga 185 nya rökfria 
bostäder. 

 Rutiner för in- och avflytt har omarbetats. 

 En fastighet och del av två fastigheter 
har sålts till en sammanlagd köpeskilling 
om 23,6 mkr. Ytterligare två fastigheter 
har varit ute till försäljning där överlåtel-
serna träder i kraft 2009. Köpeskillingen 
för dessa är 6,5 mkr. 

Utblick 2009

 Efterfrågan av nyproducerade 
lägenheter i Uppsala bedöms som 
fortsatt hög. Uppsalahem kommer 
att påbörja produktionen av 292 
nya lägenheter. 

 Energibesparing och förnyelse-
arbete är två prioriterade investe-
ringsområden.

 Underhållskostnaderna förväntas 
öka som en följd av förnyelsen av 
befintliga fastigheter. 

 Lokalerna i Storvreta Centrum 
HB kommer att säljas till Uppsala 
Kommun Fastighets AB.

 En ny IT-strategi ska börja im-
plementeras vilken innebär att 
kunderna kommer att få ökade 
valmöjligheter. 
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Uppsalahem 2008

Uppsalahem bildades för mer än sextio år 
sedan och många av företagets bostäder 
byggdes redan på 1950-talet. Sedan 
dess har kraven på bostaden förändrats, 
och förnyelse med ombyggnation har stort 
fokus i företaget 2008 och framöver.
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Året som gått  
– hyresrätten står stark

Positivt resultat
Det ekonomiska resultatet 2008 översteg ägarnas krav med 20 
mkr vilket beror på bolagets reavinster. I den konjunkturella oro 
som präglade slutet av året valdes en försiktighetsprincip, dels på 
grund av finanskrisen och dels på grund av att hyresförhandlingarna 
inte kunde avslutas. Under våren och sommaren var byggkostna-
derna mycket höga och flera projekt blev uppskjutna på grund av 
för höga anbud eller då finansieringen inte var klar. Bidragande 
faktorer till resultatet är den kompetensutveckling som skett i 
bolaget och det fleråriga arbetet som pågått med effektivisering 
och rationalisering.

Labil finansmarknad och dyrare finansiering
Räntorna har varierat ovanligt mycket detta år. Även om de gick 
ner i slutet av året så har finansieringskostnaden ökat markant. 
Uppsalahem har utökat volymen lånelöften för att säkra refinansie-
ringen av certifikatprogrammet och pantbrev har tagits ut i större 
omfattning än tidigare som en förberedelse för kommande lång-
fristig finansiering. Bolagets marknadsvärde har inte ökat i samma 
omfattning som investeringarna. Skillnaden är dock marginell och 
medför ingen nedskrivning. Uppsalas utvecklingstrend ser betydligt 
bättre ut än riksgenomsnittet när det gäller befolkningsökning, 
arbetstillfällen etc. De tre försäljningar av mindre hyresfastigheter 
som Uppsalahem genomförde under andra halvåret, till priser långt 
över marknadsvärderingarna, visar på ett fortsatt stort intresse för 
hyresrätter.

Ökad efterfrågan och stark bostadsmarknad  
trots lågkonjunktur 
I slutet av året var 53 000 personer aktiva bostadssökande hos 
Uppsalahem, en nettoökning med nära 15 000 personer jämfört 
med året innan. Antalet intresseanmälningar per bostad har ökat 
markant och våra nyproduktionsprojekt är populära. Under 2008 

har 254 personer skrivit kontrakt och flyttat in i 
en ny lägenhet hos Uppsalahem. Uppsala växer 
och nya bostäder behöver produceras för att 
möta behovet. Uppsalahem planerar att fort-
sätta nyproducera omkring 200 nya bostäder 
per år, men kan bromsa produktionen om mark-
nadsläget skulle förändras. 

Välplanerat underhåll
Underhållet per kvadratmeter 2008 var det 
mest omfattande i bolagets historia. Att göra 
underhåll i rätt tid är kostnadseffektivt och ett 
stort ansvar tas för att husens standard ska möta 
kundernas efterfrågan. Även investeringsvoly-
men har varit hög, både på grund av nypro-
duktionsprojekt och på grund av förnyelsesats-
ningarna. 

Ombildning till bostadsrätter  
– fyra erbjudanden
Ett nytt ägardirektiv till Uppsalahem för 2008 
har varit att omvandling av bostäder kan ske. 
Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter sker 
på hyresgästernas initiativ och enligt de riktlin-
jer som Uppsalahems styrelse har beslutat. Flera 
föreningar är bildade och erbjudanden har gått 
till fyra föreningar, men vid årsskiftet hade ännu 
inga ombildningar skett. 

En satsning på rökfria boendemiljöer
Uppsalahem fattade under tidig höst det upp-
märksammade beslutet att två nyproduktions-
projekt blir helt rökfria boenden. Det rör sig om 

2008 har avslutats med goda ekonomiska resultat trots finanskris och lågkon-

junktur. Året har präglats av förnyelse av 1950- och 1960-talshusen och un-

derhållssatsningarna är större än någonsin. Även engagemanget för att spara 

energi och värna om miljön är stort. 2009 kommer att medföra utmaningar men 

också möjligheter vilket gör att Uppsalahem går in i framtiden med optimism.

VD HAR ORDET:
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47 seniorbostäder och 138 vanliga lägenheter 
där hyresgästerna förbinder sig att inte röka. 
Bakgrunden är de brev och telefonsamtal som 
kommer in till Uppsalahem varje år där de 
boende har problem med rök som kommer 
in i lägenheter via balkonger och i viss mån 
trapphus. Båda projekten beräknas stå färdiga 
senast 2011. 

Uppsalahems sociala roll
Uppsalahem har under året tydliggjort bola-
gets sociala ansvar, där en grundprincip är att 

om en hyresgäst inte kan betala sin hyra ska hela skattekollektivet stå för 
kostnaden och inte endast Uppsalahems övriga hyresgäster. Uppsalahem 
har självklart ett socialt ansvar och vill fortsätta bidra till Uppsala kommuns 
sociala arbete genom att bland annat upplåta delar av bostadsbeståndet till 
bostadssociala ändamål, vilket också är ett krav från ägaren. Nya samarbets-
projekt för att skapa möjligheter för fler att kunna ha en egen bostad har 
startats under året och kommer att pågå även under 2009. 

Hyresöverenskommelsen täcker inte ökade kostnader
Hyresöverenskommelsen mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen 
gav 2008 en total hyresökning på 2,35 procent, vilket inte motsvarar de 
kostnadsökningar som Uppsalahem faktiskt har. De båda parterna kom 
även överens om att ifall Riksbankens reporänta steg över 4,25 procent så 
skulle en ny hyresförhandling initieras. Redan under sommaren steg räntan 
och en ny förhandling påkallades. När parterna per 1 oktober fortfarande 
inte kommit överens om en ny hyreshöjning skickades ärendet till Hyres-
nämnden. Eftersom inget utslag kunde ges bestämde styrelsen att påkalla 

nya förhandlingar. Uppsalahem behöver skapa en ökad förståelse för att 
höjda finansieringskostnader och ökat behov av underhåll måste finan-
sieras via hyrorna. 

Spara energi – en utmaning
Uppsalahem antog under 2008 två energiutmaningar, från 
branschorganisationen SABO och från Uppsala kommun. 
För att klara dessa ska energianvändningen minska med 
20 procent till 2016, något som ställer stora krav på Upp-
salahem, både finansieringsmässigt och kunskapsmässigt. 
Uppsalahem vill satsa stort på miljöarbetet, ett arbete 
som har pågått länge och som fortsätter att intensifieras, 
vi vet att vi tjänar på det i längden. En stor utmaning är 
att få alla att hjälpas åt att spara energi – både medarbe-
tare och boende – och vi behöver satsa på att nå ut med 
mer information om hur vi kan samarbeta för ett mer 

hållbart boende. 
Kommunfullmäktige har även gett Uppsalahem direktiv 

att skapa lågenergihus och ett projekt kommer att starta 
2009. Vi får däremot inte bara fokusera på att spara energi i 

nyproduktion, där energiåtgången redan är låg. Det är de gamla 

Utblick  
– utmaningar och möjligheter

Åsa Hedenberg

Vd Uppsalahem AB
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husen som är de stora energislukarna 
och det är där de kraftigaste åtgärderna 
måste sättas in. 

Översyn av fastighetsbeståndet
För att säkerställa den långsiktiga ut-
vecklingen av bolaget och fastigheterna 
har en mer genomgripande översyn av 
fastighetsbeståndet startats. Huvud-
strategin är att förnya befintlig bebyg-
gelse, men även alternativ som rivning 
och försäljning ses över.  De två senare 
alternativen kan frigöra resurser som 
möjliggör nyproduktion i områden där 
Uppsalahem annars inte hade kunnat 
bygga. Utmaningen med det framtida 
stora underhållsbehovet kommer att 
klaras, men det krävs en vilja att utveckla 
nya metoder.

Förnyelseprocessen igång
Uppsalahem har, som många andra 
allmännyttiga bostadsbolag, ett stort 
bostadsbestånd från 1950-, 1960- och 
1970-talen. Bostäderna är välplanerade 
och välanpassade för dåtidens behov 
men är omoderna idag. Både hyresgäs-
ter och myndigheter ställer helt andra 
krav på boendestandard idag och kraven 
kommer troligtvis att öka i framtiden, 
till exempel gällande energiåtgång. Ett 
omfattande förnyelsearbete av dessa 
områden behövs och under 2008 har 
arbetet med att anpassa 4 000 bostäder 
till modern standard startat. 

Ny IT-strategi  
ger kunden fler val
Uppsalahem antog efter sommaren 
en ny IT-strategi som kommer att ge 
hyresgästerna fler valmöjligheter och 
snabbare uppkoppling mot Internet. 
Strategin innebär att Uppsalahem gör 
en upphandling av en operatör som byg-
ger ett nytt nät i Uppsalahems befintliga 
bostadsbestånd. Nätet kommer att kun-
na utnyttjas för IP-telefoni och IP-TV, 
vilket efterfrågas mer och mer av nya 
hyresgäster. Utbyggnadstiden beräknas 
till mellan tre och fem år. 

Prisvärda rekryteringar
Det finns en oro för att det kommer att bli brist på kompetenta 
medarbetare när många i branschen går i pension. Fastighetsbran-
schen behöver därför bli ett mer attraktivt alternativ för unga som 
vill utbilda sig. Uppsalahem satsar på att stärka varumärket för 
att bli en attraktiv arbetsgivare och på att utveckla medarbetare. I 
dessa tider är det mycket glädjande att Uppsalahem har en duktig 
personalavdelning, vilket bland annat visats genom att vår perso-
nalchef under 2008 tilldelats ett pris till minne av Svenska HR-
föreningens grundare. 

Allmännyttans framtid oviss
Utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna”, i dagligt tal kallad 
”Allvillutredningen”, presenterades i april. I förlängningen kan 
utredningen innebära att allmännyttan inte behöver ha kvar sin 
hyresledande roll och att privata hyresvärdar kan förhandla hyror 
utan att jämföras med allmännyttan. Uppsala kommun var en av 
de instanser som yttrade sig när utredningen skickades på remiss 
under sommaren. Utredningen kommer att debatteras och hur den 
kommer att påverka Uppsalahem och andra kommunala bostads-
bolag är ännu för tidigt att säga. 

2009 skiljer agnarna från vetet
Uppsalahem möter framtiden med fortsatt optimism trots att de 
kommande åren säkert kommer att vara tuffa på många sätt. Re-
gionen har en fortsatt utvecklingspotential och hyresrätten är ef-
terfrågad. Fastighetsmarknaden kommer att diversifieras tydligare 
och hyresrätten kommer att vara vinnaren. Bolaget rustar sig för 
kommande utmaningar på ett insiktsfullt sätt och därmed går Upp-
salahem stärkta in i framtiden.

Blått sken i Skytteanska 
valvet i Uppsala under 
ljusfestivalen ”Allt ljus på 
Uppsala” i november 
2008. Projektet bestod av 
tjugo olika ljusinstallationer 
som visade smakprov på  
ny energisnål belysnings-
teknik samt kreativa 
ljusideér i Uppsala, och  
var ett av de projekt som 
Uppsalahem sponsrade 
under året.

Åsa Hedenberg

Vd Uppsalahem AB
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Den svenska allmännyttan är öppen för alla vilket medför att personer från olika  

samhällsgrupper bor tillsammans. Allmännyttiga hyresvärdar har många gånger  

andra utgångspunkter än privata hyresvärdar och villkoren skiljer sig på flera sätt, vilket  

är ifrågasatt. Den allmännyttiga hyresrätten står inför en rad utmaningar. Nu gäller det  

att låta boendeformen utvecklas i takt med samhället.

Allmännyttans tillkomst
I början av 1940-talet präglades Sveriges stä-
der av bostadsbrist och trångboddhet. Efter 
andra världskrigets slut beslutade riksdagen 
att ge kommunerna ansvar att erbjuda alla 
en god bostad till rimlig kostnad. Ett stort 
antal allmännyttiga bostadsföretag bilda-
des och de fick en nyckelroll i bostadsbyg-
gandet. Allmännyttan var därmed, och är 
fortfarande, ett verktyg för kommunerna 
för att tillgodose bostadsbehoven hos alla 
samhällsgrupper. Subventioner av olika slag 
har funnits genom åren. Inga av dem finns 
dock kvar.  

Svenska systemet är unikt
Kommunen ansvarar för bostadsförsörj-
ningen och för att främja goda levnadsför-
hållanden och en god samhällsutveckling  
i kommunen. Flertalet av landets 290 kom-
muner har därför ett allmännyttigt bostads-
företag. 

Allmännyttan är i Sverige en boende-
form som är öppen för alla. Det ska inte vara 
utpekande att bo i en allmännyttig lägenhet. 
I många europeiska länder är allmännyttan 
endast till för socialt utsatta människor, så 
kallat ”social housing”, och är därmed en 
tydligt utpekande boendeform. Den svenska 
modellen syftar istället till att personer från 
olika samhällsgrupper ska bo tillsammans 
och därigenom skapa ett integrerat samhäl-
le. Sverige är, kanske på grund av detta, ett 
av få länder utan verkliga slumområden. 

Skillnad mellan allmännyttiga  
och privata hyresvärdar
Alla fastighetsägare konkurrerar idag på 
nästan lika villkor. Det finns dock vissa 

skillnader. Allmännyttan ägs av kommu-
nen och har därmed en kommunalpolitisk 
styrelse som ger företagen direktiv att följa. 
Allmännyttiga företag får inte heller drivas 
i vinstsyfte.  

Övriga skillnader är att allmännyttan 
faller under offentlighetsprincipen. Detta 
för att allmänheten och massmedia ska ha 
insyn i kommunens verksamhet. Kommu-
nala bostadsbolag måste även följa lagen om 
offentlig upphandling vilket innebär att in-
köp av varor, tjänster och byggentreprenader 
måste handlas upp enligt fastlagda regler. 

Hyressättningen regleras i hyreslagen 
där det framgår att hyran ska förhandlas med 
Hyresgästföreningen. Hyran sätts utifrån 
ett bruksvärdessystem där hänsyn tas till 
standard i lägenheten och i gemensamma 
utrymmen. Även närhet till service, kom-
munikationer och områdets attraktivitet 
vägs in. Allmännyttans hyresnivå är sedan 
hyresnormerande för privata hyresvärdar 
som inte får ta ut mer i hyra än de allmännyt-
tiga. Det medför att allmännyttan är både 
hyresledande och hyresdämpande.

Stor fastighetsägare  
i nyare stadsdelar
Många allmännyttiga bostadsföretag bilda-
des under 1940-talet och knappt fem pro-
cent av allmännyttans bostadsbestånd har 
därmed ett byggnadsår som är tidigare än 
1940. De flesta svenska stadskärnor är be-
tydligt äldre än så vilket innebär att allmän-
nyttans lägenheter i centrala lägen är mycket 
få. Istället har de kommunala bolagen en 
stor andel av sina fastigheter i de bostads-
områden som byggdes under rekordåren, 
1960–1975. Många gånger byggde kommu-

En allmännytta för framtiden

Uppsalahems äldre bostäder står  
idag inför ett stort förnyelsebehov.  
På bilden företagets medarbetare och 
1950-, 1960- och 1970-talsmodeller  
Malin Gunnarsson, Georgos K Norén  
och Anna Lindholm Eriksson.
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nen då helt nya stadsdelar med allmännyttan 
som den enskilt största aktören. 

Allmännyttan utreds
Den svenska allmännyttan är idag ifrågasatt. 
Fastighetsägarna har anmält det svenska sys-
temet till EU då det anses begränsa privata 
fastighetsägares möjlighet att ta ut önskad hyra 
samt att de anser sig diskriminerade på grund 
av subventioner till allmännyttiga företag. Att 
inte ta ut maximal vinst kan ses som ett otil-
låtet kommunalt stöd enligt EU-regler, vilket 
inte får ges till konkurrensutsatt verksamhet. 

Utredningen om detta – EU, allmännyt-
tan och hyrorna, i dagligt tal kallad Allvill-
utredningen, presenterades i april och visar 
två olika alternativ för allmännyttans framtid 
– ett affärsmässigt alternativ och ett självkost-
nadsalternativ. Det affärsmässiga alternativet 
innebär ett krav på vinstmaximering medan 
självkostnadsalternativet är ett steg mot ”social 
housing”. Allmännyttan föreslås inte längre ha 
kvar sin hyresledande roll och privata hyres-
värdar ska förhandla utan att jämföras med 
allmännyttan. 

Uppsalahem och flera organisationer, 
bland annat de allmännyttiga bostadsbola-
gens branschorganisation SABO och Hyres-
gästföreningen, är skeptiska mot utredningen 
medan Fastighetsägarna är mer positiva. SABO 
har i ett remissvar presenterat ett eget förslag, 
där allmännyttan bedrivs affärsmässigt, dock 
utan krav på vinstmaximering, vilket innebär 
att företagen kan ta ett fortsatt socialt ansvar 
och fortsätta erbjuda bra bostäder till alla. I 
remissyttrandet framgår även att SABO ställer 
sig positiva till ett avskaffande av den hyres-
normerande rollen. Uppsalahem stödjer detta 
och anser att alla fastighetsägare ska konkur-
rera på lika villkor. 

En missuppfattad  
och underskattad boendeform
De allmännyttiga bostadsföretagen är ett vik-
tigt bostadspolitiskt planeringsinstrument 
för kommunerna. Allmännyttan kan verka i 
samhällsnyttiga frågor som inte alltid ger stor 
vinst och som andra fastighetsägare därmed 
kanske prioriterar bort. Det kan handla om 
stadsdelsutveckling, att motverka segregation 
och att tillhandahålla bostäder för svaga grup-
per i samhället. Men det kan också vara så att 
allmännyttan är de som fortsätter att bygga 
nya bostäder under lågkonjunktur när privata 
fastighetsägare och bostadsrättsbyggare inte 

vill ta risker. En annan viktig fråga som faller 
inom samhällsnytta är energi och miljö som är 
högprioriterade inom allmännyttan.

Ett mycket viktigt argument för hyres-
rätten är att den skapar dynamik och ökar 
valmöjligheterna på bostadsmarknaden. En 
boendekarriär börjar ofta med ett första eget 
boende i hyresrätt för unga och studenter som 
generellt är en köpsvag grupp. Senare i livet 
kan hyresrätten åter locka med den service och 
enkelhet som den innebär. Hyresrätten är även 
en viktig boendeform för de som flyttar till 
en ny stad för exempelvis arbete eller studier. 
Bristen på lättillgängliga hyresrätter i landets 
tillväxtorter är ett hinder för rörligheten på 
arbetsmarknaden. 

Hyresrätten är dock inte bara en tillfällig 
boendeform. Ett stort antal människor väljer 
att bo i hyresrätt stora delar av livet och i 
många allmännyttiga bostadsföretag är snitt-
boendetiden lång. 

Stor allmännytta  
motverkar socialbostäder
Forskning visar på ett starkt samband mellan 
allmännyttans storlek och andelen svaga hus-
håll. Ju mindre marknadsandel de kommunala 
bostadsbolagen har desto större är andelen 
hyresgäster med socialbidrag eller invandrare 
från fattiga länder. Med liten marknadsandel 
riskerar därmed allmännyttan att utvecklas 
till ett boende för marginaliserade grupper. 
I takt med utförsäljningarna av allmännyttan 
kan utläsas att resterande bestånd har blivit 
allt mera likt socialbostäder. 

Allmännyttans framtid?
Oavsett utgången i EU-anmälan så har de-
batten tagit fart i Sverige och vi kan vänta 
oss att ett antal förändringar kommer att ske. 
Villkoren för olika boendeformer bör ses över 
och förhoppningsvis göras mer jämlika i form 
av bland annat ränteavdrag, bidrag och skat-
ter. Hyressättningssystemet kommer att tas 
under lupp och gradvis förändras för att bli 
mer rättvist. 

Allmännyttiga bostäder kommer troligtvis 
att finnas kvar länge. Nu gäller det bara att låta 
allmännyttan utvecklas i takt med samhället 
och anta en ny utformning. 

1946 bildades Stiftelsen 

Uppsalahem och bostadsom-

rådet Lasseby i Eriksberg blev 

Uppsalahems första 

byggprojekt. Vid årsskiftet 

1981/82 ombildades 

Stiftelsen Uppsalahem till 

aktiebolag med namnet 

Uppsalahem AB. Under 

Uppsalahems över 60-åriga 

historia har samhället och 

livsvillkoren för människor 

förändrats. För att fortsätta 

stå starka måste allmännyt-

tan och Uppsalahem 

utvecklas i takt med 

samhället. 

Fördelar med att bo i hyresrätt

 

 i hyran

 

 och snöröjning

 

 ingår i hyran
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Omkring 135 centrala och rökfria hyreslägen-
heter om ett till fem rum och kök, samtliga  
med minst en balkong eller uteplats. Det kom-
mer Uppsalahems pågående nyproduktion  
i kvarteret Mjölnaren att resultera i. Första 
inflyttning är planerad att ske i slutet av 2010.
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Ägardirektiv

Ägardirektiv, mål och strategier
Uppsalahem ska, som kommunägt företag, bidra till att stärka kommunens utveckling  

genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostadsfastigheter i Uppsala 

samt erbjuda kunderna det boende de vill ha i olika faser i livet.

Ägardirektiven är de mål som företaget ska 
uppnå och som fastställs av Uppsala kom-
munfullmäktige och av styrelsen för Uppsala 
Stadshus AB. För 2008 utgick direktiven från 
Uppsala kommuns verksamhetsplan (IVE 
2008–2011) antagen i maj 2007. 

Övergripande direktiv
”Uppsalahem AB ska bidra till att stärka kom-
munens utveckling genom att med hög kompe-
tens äga, förvalta och bygga bostadsfastigheter 
som erbjuder boende för olika faser i livet”. Det 
innebär att Uppsalahem

antagna bostadspolitiska strategin, ska 
bidra till att nya lägenheter tillkommer 
och att omvandling av lägenheter kan 
ske.

till fem procent av nyuthyrningen per år 
till personer som av särskilda ekono-
miska och/eller sociala skäl inte kan få 
en bostad på egen hand. (Nyuthyrningen 
definieras som det antal lägenheter Upp-
salahem hyr ut per år.)

Avkastningskrav

bolaget ska på medellång sikt (5–10 år) 
stiga med realt två procent per år. Vär-
destegringskravet behöver ej uppfyllas 
varje enskilt år men ska kunna avläsas 
varje år.

-
let i bolaget ska årligen öka med en 
procentsats som motsvaras av kom-
munens genomsnittliga upplånings-
ränta för långfristiga lån den senaste 
tolvmånadersperioden, avläst varje år 
den sista november, med ett tillägg på 
en procentenhet.

Utdelningsprincip 
Uppsalahem är ett allmännyttigt bostadsfö-
retag och ingen nettoutdelning ska ske från 
bolaget. Uppsalahem lämnar resultatet som 
koncernbidrag till moderbolaget Uppsala 
Stadshus AB, som samtidigt lämnar samma 
belopp tillbaka till bolaget i form av aktie-
ägartillskott.

Energi- och miljökrav 
Uppsalahem ska föra en restriktiv och ge-
nomtänkt energihushållning. Företaget har 

att energiförbrukningen ska sänkas med 20 
procent mellan 2007 och 2016, vilket sam-
manfaller med kommunens krav på Upp-
salahem. Övriga krav som finns är att all el 
som kommunen köper ska vara Grön El samt 
att vid köp av nya bilar ska miljöbilar väljas 
enligt Vägverkets rekommendation.
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Affärsidé och  
strategiområden
Uppsalahem ska bidra till att stärka Uppsalas 
utveckling genom att med hög kompetens äga, 
förvalta och bygga bostadsfastigheter som er-
bjuder boende för olika faser i livet.

För att förverkliga denna affärsidé och för 
att uppfylla ägarnas direktiv är Uppsalahems 
verksamhet strukturerad och styrd genom fem 
strategiområden med tydliga mål. 

Omvärlden och kundernas krav förändras i 
allt snabbare takt och Uppsalahem ska inte bara 
följa med i utvecklingen utan ligga steget före. 
Uppsalahem har därför under 2008 reviderat 
strategiområdena så att de bättre sammanfat-
tar hur företaget vill möta framtiden som all-
männyttigt bolag på ett långsiktigt hållbart sätt. 

1 .  H Å L L B A R T  S A M H Ä L L E
Uppsalahem ska bidra till Uppsalas utveckling 
som en levande och attraktiv stad. Företaget ska 
arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle ge-
nom att kontinuerligt skapa nya bostäder, bidra 
till kommunens tillväxt och ta ett socialt ansvar 
som allmännyttigt bolag. Uppsalahem arbetar 
för att fler ska få en bostad och att det ska fin-
nas bostäder för olika faser i livet. Genom att 
även ha en god och långsiktig planering av det 
framtida förnyelsebehovet i bostäderna skapas 
ett hållbart boende. 

Mål hållbart samhälle
I enlighet med ägardirektivet ska Uppsalahem 
bidra till att nya lägenheter tillkommer och att 
omvandling av hyresrätter till bostadsrätter kan 
ske. Uppsalahem ska även erbjuda upp till fem 
procent av nyuthyrningen per år till personer 
som av särskilda ekonomiska och/eller sociala 
skäl inte kan få en bostad på egen hand.

Måluppfyllelse hållbart samhälle
Nyproduktion
Sedan 2002 har nyproduktionen inom bolaget 
ökat kraftigt och under 2008 påbörjades pro-
duktion av 190 bostäder. Totalt 254 lägenheter 
blev inflyttningsklara 2008. 

Ombildning
De hyresgäster som vill ombilda måste 
själva bilda bostadsrättsföreningar och 
lämna in en ansökan till Uppsalahem. 
Ansökningarna granskas utifrån fem 

aspekter, omfattningen av olika upplå-
telseformer i området, stadsbyggnads-
mässiga aspekter, företagsekonomis-
ka aspekter och bostadsrättsmässiga 
aspekter. Bland annat ska det finnas 
mer än 30 procent hyresrätter kvar 

i ett område efter en ombildning. Ett om-
råde bör ha en mångfald av bostäder så att 
människor med olika bakgrund och förutsätt-
ningar kan bo nära varandra. Om området 
saknar bostadsrätter kan en ombildning bidra 
till att minska boendesegregationen. För att 
Uppsalahem ska utreda förutsättningarna för 
att ombilda en fastighet krävs att fler än 67 
procent av de boende är intresserade av en 
ombildning. 

Fastigheten ska säljas till det pris som 
motsvarar värdet för bostadsrätterna med av-
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drag för kostnader för bildande av förening 
och köp. Värdering sker för varje objekt för 
sig av extern auktoriserad värderare. 

Under 2008 har fyra bostadsrättsfören-
ingar, om totalt 84 bostäder fått erbjudande 
om att köpa. Tre av dessa är delar av fastig-
heter som är beroende av avstyckning. Yt-
terligare två intresseanmälningar från bildade 
föreningar är under utredning.

Uppsalahem har tagit fram en folder om 
ombildning som under 2008 delades ut till 
samtliga hyresgäster. Information finns även 
på företagets hemsida. 

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 december 2008. Totalt 
uppläts 82 lägenheter för dessa behov till 
Uppsala kommun. Kommunen hyr 355 bo-
städer för bostadssociala ändamål av Uppsala-
hem. Utöver dessa upplåts även 170 bostäder 
med kommunal borgen. 

2 .  G O D A  K U N D R E L AT I O N E R
Uppsalahems vision är att vara ”lite mera 
värd”. Alla som bor hos Uppsalahem ska 
känna sig trygga och trivas samt få gehör för 
sina önskemål om det egna boendet. Uppsa-
lahems tre kärnvärden; trygghet, trivsel och 
dialog, är till stor del kundfokuserade. Bo-
stadsmarknadens utveckling och kundernas 
behov följs kontinuerligt. 

Mål goda kundrelationer
Uppsalahem utför varje år kundundersök-
ningar där hyresgästerna får värdera företa-
gets insatser som hyresvärd. Utifrån detta räk-
nas ett serviceindex fram baserat på frågor om 
trygghet, dialog, rent och snyggt samt hjälp 
när det behövs. Serviceindex för 2007 var 81 
procent och målet för 2008 var att bibehålla 
detta värde som står sig bra i jämförelse med 
andra bostadsföretag. 

Ett annat mål för att förbättra kundre-
lationerna var att under 2008 se över regler 
och rutiner för uthyrning. 

Måluppfyllelse goda kundrelationer
Serviceindex
Utfallet för serviceindex blev sämre än väntat, 
79 procent för hela företaget. Uppsalahems 
kundundersökning har blandats ihop med en 
undersökning om rättvis hyra som gjordes till-
sammans med Hyresgästföreningen. Hyresgäs-
terna har trott att en positiv bedömning höjer 
hyran vilket inte är fallet. Resultatet måste 
dock tas på stort allvar för att serviceindex ska 
kunna höjas. 

Uthyrningsrutiner
Till 2008 reviderade Uppsalahem sin uthyr-
ningspolicy med syfte att tydliggöra de regler 
som tillämpas vid uthyrning samt uppsägning 
av bostad. Vissa regler som tidigare fanns för 
särskilda fall togs bort. 

3 .  A N S V A R S F U L LT  R E S U R S -
U T N Y T T J A N D E
Som Uppsalas största bostadsföretag har Upp-
salahem ett ansvar att bidra till minskad klimat-
påverkan. Ett långsiktigt perspektiv på energi-
besparingar ska få ta stor plats i Uppsalahems 
planering idag och i framtiden för att skapa ett 
långsiktigt hållbart boende.

Mål ansvarsfullt resursutnyttjande
Uppsalahem har formulerat tydliga mätbara 
mål och relevanta nyckeltal för att hushålla med 
energi och minska utsläppen av växthusgaser. 
De sju miljönyckeltal som mäts är inom föl-

el, avfall och MIBB- miljöinventering i befintlig 
bebyggelse. 

Måluppfyllelse ansvarsfullt resursutnyttjande
Miljönyckeltal
Målen för värme, vatten, drivmedel och MIBB 
har i stort uppnåtts medan målen för el och 
avfall inte har uppnåtts. Målet för olja är lång-
siktigt och går i enlighet med plan. Mer infor-
mation om miljönyckeltalen återfinns under 
avsnittet Energi och miljö. 

4 .  H Å L L B A R  E K O N O M I
En långsiktigt hållbar ekonomi skapar trygg-
het hos våra kunder, ägare och finansiärer och 

Uppsalahem uppfyller i likhet  
med tidigare år alla ägardirektiv.” 
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Uppsalahem – lite mera värd

Uppsalahem ska stärka Uppsalas utveckling genom att 

med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostads-

fastigheter som erbjuder boende för olika faser i livet.

Att kunder och medarbetare känner sig trygga och trivs 

är grundläggande och bygger på en aktiv och tydlig 

dialog. Uppsalahems tre kärnvärden trygghet, trivsel och 

dialog, är ständigt närvarande i arbetet. 

För att leva upp till vision, affärsidé och kärnvärden styrs verksamheten genom fem strategiområden: 

Hållbart samhälle, Goda kundrelationer, Ansvarsfullt resursutnyttjande, Hållbar ekonomi samt Organisation och kompetens.

AFFÄRSIDÉ

STRATEGIOMRÅDEN

VISION

KÄRNVÄRDEN

är en förutsättning för att Uppsalahem ska 
kunna fortsätta erbjuda ett bra boende till 
såväl nuvarande kunder som kommande ge-
nerationer. Att behålla en stabil ekonomi när 
kostnader för finansiella poster ökar samtidigt 
som fastigheternas underhållsbehov växer och 
energi- och miljöfokuseringen blir allt större 
är en aktuell utmaning som medför att Upp-
salahem måste arbeta ännu mer strategiskt 
med ekonomifrågor. 

Mål hållbar ekonomi
Primärt mål för detta strategiområde är de 
ägardirektiv om avkastningskrav som redo-
visats ovan. 

Driftnettot är en viktig måttstock som 
Uppsalahem arbetar målstyrt med. För 2008 
var målet att driftnettot skulle öka från 280 
mkr till 333 mkr. 

Måluppfyllelse hållbar ekonomi
Avkastningskrav
Uppsalahem uppfyller i likhet med tidigare år 
både det kortsiktiga och det långsiktiga ekono-
miska kravet från ägarna. Ägarnas kortsiktiga 
avkastningskrav på det egna kapitalet uppgår 
till 5,0 procent vilket motsvarar 47 mkr avse-
ende 2008. Utfallet uppgår till 69 (70) mkr. 

Det långsiktiga kravet är att marknads-
värdet på bolaget ska stiga med realt två pro-
cent per år räknat på medellång sikt (fem till 
tio år). Med marknadsvärdet menas summan 
av det synliga egna kapitalet med tillägg för 
fastigheternas övervärde. Bolaget värderades 
2008 till 5 627 (5 629) mkr. Ägarnas mål 
har uppnåtts då ökningen under den senaste 
femårsperioden i snitt är elva procent realt 
per år, detta trots en marginell minskning 
av värdet 2008. 

Driftnetto
Målet att höja driftnettot till 333 mkr överträf-
fades och driftnettot blev 356 mkr. 

5 .  O R G A N I S AT I O N  
O C H  K O M P E T E N S
Organisationen måste hela tiden utvärderas och 
utvecklas för att möta kraven från marknaden, 
ägaren och kunderna. En förutsättning för att 
Uppsalahem framgångsrikt ska kunna nå de upp-
satta målen är kompetenta och engagerade med-
arbetare, något Uppsalahem arbetar kontinuerligt 
med genom personalutvecklande åtgärder och 
nyrekrytering av personal med rätt kompetens. 
De senaste åren visar på en trend där många unga 
välutbildade medarbetare har rekryterats.  

Mål organisation och kompetens
Vartannat år utför Uppsalahem medarbetarun-
dersökningar. Då nöjd medarbetarindex för 2006 
var 74 procent var målet att bibehålla detta höga 
värde. Samt att höja andelen medarbetare som 
känner sig stolta och delaktiga. 

Uppsalahem stod även bakom kommunens 
mål att sänka sjukfrånvaron till 4,5 procent un-
der 2008. 

Måluppfyllelse organisation och kompetens
Nöjd medarbetarindex
Målet för nöjda medarbetare uppnåddes inte då 
värdet för nöjda medarbetare sjönk något till 72 
procent och stolta medarbetare till 76 procent. 
Känslan av delaktighet ligger dock kvar på samma 
höga nivå, 81 procent. Utvecklingsområden är 
identifierade och nya mål är uppsatta. 

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har sjunkit kraftigt till 4,7 (5,4) pro-
cent. Ännu når företaget dock inte 4,5 procent.  
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Policy för hållbar utveckling
Uppsalahem följer kommunens policy för håll-
bar utveckling, antagen 2008. Policyn har tre 

allas lika värde, delaktighet och inflytande. 

säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald 
samt för att motverka klimatförändringar. 

och företagsamhet.   

1. Uppsalaborna är delaktiga i samhälls-
utvecklingen och har förtroende för 
demokratin

2. Uppsalaborna har arbete

3. Uppsalaborna känner sig trygga

4. Uppsalaborna är jämställda

5. Uppsalaborna har ett hälsosamt liv

6. Uppsala bidrar till att hindra klimatför-
ändringen

7. Uppsala har ett bra företagsklimat
De värderingar som policyn bygger på är inte-
grerade i Uppsalahems verksamhet och Upp-
salahem arbetar med följande frågor som har 

Delaktighet och inflytande 
Ett av Uppsalahems kärnvärden är dialog. Upp-
salahem har 100 000 kundkontakter om året 
genom direkta möten, telefon, e-post och hem-
sida. Varje år görs omfattande kundundersök-
ningar. Alla synpunkter och frågor beaktas, vil-
ket skapar en god grund för det fortsatta arbetet 
med att ytterligare utveckla kundservicen. 

Arbete och bra företagsklimat 
Som arbetsgivare arbetar Uppsalahem för att 
vara en arbetsplats där medarbetare känner 
arbetsglädje, har möjlighet att påverka och är 
stolta över Uppsalahem och sitt arbete. Vartan-
nat år genomför Uppsalahem en medarbeta-
renkät för att mäta hur medarbetarna upplever 
Uppsalahem som arbetsgivare. 

Uppsalahem är en stor byggherre och be-
ställare och verkar för att inköp och upphand-
lingar sker på bästa sätt. 

Trygghet 
Trygghet är ett av koncernens kärnvärden och 
Uppsalahem arbetar för att alla kunder ska vara 

Uppsalahem arbetar efter 

tre kärnvärden

 TRYGGHET.  Bland det 

viktigaste som finns i 

boendet är att känna sig 

trygg. Det kan vara alltifrån 

att Uppsalahem garanterar 

att företaget är ekonomiskt 

stabilt och välskött till val av 

säkra lås och bra belysning. 

TRIVSEL. Hyresgäster som 

trivs bryr sig om sin 

lägenhet, sina grannar och 

sitt område. Genom att 

leverera god service, sköta 

fastigheterna 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. 

trygga i sin kontakt med bolaget. Det kan gälla 
allt från att garantera ett ekonomiskt stabilt och 
välskött företag till val av säkra lås. Uppsalahem 
arbetar enligt Brottsförebyggande rådets rekom-
mendationer när nya bostadsområden utformas. 
Att företagets medarbetare alltid har arbetsklä-
der och id-brickor på sig är också en viktig del 
för att kunderna ska känna sig trygga. 

Likvärdiga villkor 
Uppsalahem ska ha ett öppet och tillåtande kli-
mat utan diskrimineringar. Kunderna ska känna 
igen sig vid mötet med Uppsalahem där olika 
språk- och kulturella kunskaper bland medar-
betarna ses som meriter.

Uthyrningspolicyn verkar för likvärdiga vill-
kor. Det är kötiden som avgör vem som erbjuds 
en bostad och alla har samma möjlighet inom 
ramen för de fastställda reglerna. 

Som allmännyttigt bolag bidrar Uppsala-
hem till kommunens sociala ansvarstagande. 
Företaget upplåter delar av bostadsbeståndet 
till sociala ändamål enligt ägardirektivet. Un-
der 2008 startade kommunen projektet ”Bo-
stad – en rättighet”, med syftet att motverka 
antalet avhysningar, Uppsalahem medverkar 
i projektet. 

Hälsa 
Uppsalahem erbjuder kunderna en bra boen-
demiljö. Varje år kvalitetssäkrar företaget inom-
husklimatet i 1 000 lägenheter. Under hösten 
fattade Uppsalahem beslut gällande två rökfria 
nyproduktionsprojekt. I 47 seniorbostäder och 
135 vanliga hyresrätter förbinder sig hyresgäs-
terna genom avtal att inte röka, varken inomhus 
eller i direkt närhet till huset. 

Uppsalahem vill även erbjuda en hälsosam 
arbetsmiljö och arbetar för en hög frisknärvaro 
i organisationen. Investeringar görs i förebyg-
gande hälsovård och i en trygg och säker ar-
betsmiljö. 

Energi och miljö 
Energi- och miljöfrågor är en integrerad del av 
Uppsalahems arbete. Tydliga miljömål finns och 
företaget följer kontinuerligt upp förbättringar 
via nyckeltal. En stor del av arbetet innebär att se 
till att energiförbrukningen i fastigheterna mins-
kar och att utnyttja resurser på ett ansvarsfullt 
sätt. Miljöaspekterna finns med i alla ny- och 
ombyggnationer. 

”En hållbar utveckling är 

en utveckling som 

tillfredsställer dagens 

behov utan att äventyra 

kommande generationers 

möjligheter att tillfreds-

ställa sina behov.”

Brundtlandkommissionen, 
1987
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Uppsalahem följer kommunens policy för hållbar utveckling och de värderingar som policyn bygger på är integrerade både i företagets 
dagliga verksamhet och strategiska planering. På bilden Anders Yttermyr på Flöjtvägen i Gottsunda.

Mål Målet  
uppnått

Utfall

Ö V E R G R I PA N D E  Ä G A R D I R E K T I V

Bidra till att nya lägenheter tillkommer. Ja 190 hyreslägenheter påbörjades, 254 blev inflyttningsklara och 

235 var under produktion. 27 bostadsrätter var under produktion.

Bidra till att omvandling av lägenheter kan ske. Ja Fyra bostadsrättsföreningar har fått bud, ytterligare två intresse-

anmälningar är under utredning.

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, 82 lägenheter, lämnades som förtur enligt ägar-

direktivet. 

AV K A S T N I N G S K R AV  F R Å N  Ä G A R N A

Långsiktigt avkastningskrav. Marknadsvärdet på bolaget 
ska på medellång sikt (5–10 år) stiga med realt två procent 
per år.

Ja Marknadsvärdet har under en femårsperiod ökat med i snitt elva 
procent realt varje år.

Kortsiktigt krav. Det egna kapitalet ska årligen öka med en 
procentsats som är kommunens genomsnittliga upplånings-
ränta för långfristiga lån den senaste tolvmånadersperio-
den plus en procentenhet. För 2008 5,0 procent, eller  
47 mkr.

Ja Utfallet uppgick till 69 mkr.

P O L I C I E R

Följa kommunens policy för hållbar utveckling. Ja Uppsalahems policier har en direkt koppling till kommunens policy.

E N E R G I  O C H  M I L J Ö

Uppsalahem ska föra en restriktiv och genomtänkt energi-
hushållning.

Ja Uppsalahem arbetar målmedvetet med energi och miljö. Under 2008 
minskade bolaget sina utsläpp av koldioxid med 10,5 procent.
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Uppsala – Sveriges fjärde stad
190 000 personer har sitt hem i Uppsala 
kommun och årets befolkningsökning är 
den största på över ett decennium. De se-
naste åren har Uppsala kommun ökat med  
i genomsnitt 2 000 personer varje år. År 2030 
beräknas invånarantalet i kommunen ha ökat 
till närmare 235 000.

Stadens två universitet bidrar till en ung 
befolkning och till den framåtanda som präglar 
Uppsala. Det centrala läget i Mälardalen, när-
heten till Arlanda och den höga kompetensen 
inom många områden gör Uppsala attraktivt. 
Uppsala har idag cirka 18 000 företag och 
förutsättningarna är goda för att driva affärs-
verksamhet.

Staden som bryter trenden 
Att Uppsala växer märks och trots en ökad 
finansoro är Uppsalas aktörer optimistiska. 
Uppsala har under 2008 stått stark i lågkon-
junkturen med fortsatt hög tillväxt och fler 

öster om Uppsala ger staden möjlighet att ex-
pandera med nya verksamhets- och bostads-
områden. Uppsala stoltserar redan med ett nytt 
spektakulärt konsert- och kongresshus och om 
några år står även nya Resecentrum klart, som 
inte bara skapar ett nytt stationsområde utan 
växer med ny bebyggelse av kontor, parker, 
torg och bostäder. 

Uppsala har många yrkesverksamma inom 
tjänstesektorn vilken inte är lika konjunktur-
beroende som till exempel industrin, och sta-
den visar därmed få tecken på avmattning. 
Bilden av Uppsala som en framtidsstad med 

Marknad
Fastighetsmarknaden i Uppsala är under fortsatt tillväxt och produktionen av bostäder ökar 

trots årets labila räntemarknad och lågkonjunktur. Staden växer snabbt, det byggs mycket, 

nya företag etableras och handeln expanderar. Uppsala är en framtidsstad med stora ut-

vecklingsmöjligheter. Befolkningen ökar, antalet människor som arbetar ökar, nya stadsdelar 

växer fram och innerstaden förnyas. Uppsala är en av de kommuner där det just nu byggs 

flest bostäder per invånare.

stora utvecklingsmöjligheter växer fram, men 
det är inte bara Uppsala som växer utan hela  
Mälardalsregionen.

En del av Mälardalen
Att tillhöra Mälardalsregionen där fyra av 
landets sju största städer finns, Stockholm, 
Uppsala, Västerås och Örebro, gör Uppsala 
konkurrenskraftigt. Närheten mellan städerna 
medför många arbetstillfällen och möjlig heten 
till pendling får arbetsmarknaden i Mälardals-
regionen att växa ihop. År 2030 beräknas regi-
onen vara en av de största arbetsmarknaderna  
i norra Europa. Gemensamt för Mälardals-
regionen under 2008 har varit stigande sys-
selsättning, sjunkande arbetslöshet och en 
stigande lönesumma.

Boendet – en av stadens grundstenar
Behovet av bostäder växer när företagandet 
och antalet invånare ökar. För att stärka attrak-
tionskraften och för att möta den förväntade 
befolkningsökningen är det viktigt att erbjuda 
förutsättningar för attraktiva boendemiljöer, 
en mångfald av arbetsplatser, utbildnings-
möjligheter, kultur, kommersiell service, en  
levande stadskärna och bra kommunikationer. 
För att den ekonomiska tillväxten ska vara hög 
är det avgörande att bostadsbyggandet ligger 
på en hög nivå samtidigt som infrastrukturen 
utvecklas. 

Nyproduktionen i Uppsala har de senas-
te åren legat över Uppsala kommuns mål på 
1 000 nya bostäder per år och stadens över-
siktsplan ger utrymme för 16 000 nya lägen-
heter fram till år 2020. 

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR 
UPPSALA 2009–2030

2009
2013

2017
2021 2025

2029

Antal 
invånare

200 000

150 000

100 000

50 000

0–17 år

18–25 år

26–30 år
31– år

0

Uppsala har ett bra företagsklimat.  
På bilden Bageri Brantingstorg i Sala 
backe som är lokalhyresgäster hos 
Uppsalahem.
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Bostadsmarknaden
Uppsalas nyproduktion av bostäder har under 
året gått mot strömmen jämfört med andra de-
lar av landet. Både i förhållande till invånaran-
tal och i absoluta tal påbörjades flest bostäder 
i Uppsala jämfört med övriga län i Mellansve-
rige. Även prisbilden och försäljningsstatisti-
ken av bostäder och fastigheter ser bättre ut  
i Uppsala. Det totala antalet bostäder i Uppsala 
ökade med cirka 1 100 under året, varav 254 
var Uppsalahems hyresrätter. 

Bostadsmarknaden i Uppsala ska erbjuda 
ett brett utbud av lägenhetsstorlekar, upplå-
telseformer och prislägen. Varje stadsdel ska 
kompletteras med det utbud som saknas och 
på så sätt minska boendesegregationen. Upp-
sala har en låg andel hyresrätter. Kommunens 
mål är att fram till år 2020 öka andelen hyres-
rätter, exklusive studentbostäder, till 30 pro-
cent av det totala bostadsbeståndet.

Uppsalahems marknadsandel
I Uppsala kommun ägs 15 procent av alla bo-
städer av Uppsalahem, vilket är 19 procent av 
alla bostäder i flerbostadshus och 38 procent 
av alla hyresrätter inklusive studentbostäder.  
I Uppsala tätort är andelen av flerbostadshusen 
17 procent. Endast fem procent av Uppsala-
hems bestånd återfinns i Uppsala kommuns 
ytterområden. 

Uppsalahems konkurrenter på hyresbos-
tadsmarknaden är stora svenska fastighetsägare 
som äger och förvaltar både kommersiella lo-
kaler och bostäder. Dessa är oftast inte bara 
verksamma i Uppsala utan runt om i landet 
och utomlands. Men även mindre privata hy-
resvärdar finns. Konkurrens finns även med 
andra bostadsformer än hyresrätten eftersom 
kunderna väljer hur och var de vill bo, i hyres-
rätt, bostadsrätt eller småhus. 

Efterfrågan på hyresrätten ökar
Finanskrisen har gjort att marknaden för egna 
hem och bostadsrätter har försvagats. Detta 
har medfört att hyresrätten som boendeform 
står sig stark då ingen insats krävs. Antalet 
bostadssökande hos Uppsalahem har under 
2008 ökat med cirka 10 000 personer och i 
slutet av 2008 var drygt 53 000 registrerade 
som bostadssökande hos Uppsalahem. Fler 
bostadssökande har lett till fler intresseanmäl-

Det 37 meter höga futuristiska Uppsala Konsert & Kongress invigdes 2007 och är en 
symbol för Uppsalas höga utvecklingstakt. Trots lågkonjunktur under 2008 har Uppsala 
stått stark med fortsatt tillväxt och ökat antal arbetstillfällen.  

OLIKA BOENDEFORMERS  
MARKNADSANDELAR I UPPSALA

Hyresrätter 28 %

varav Uppsalahem 
54 %

Student- 
bostäder  
12 %

Bostadsrätt 36 % Äganderätt 24 %

Andel av hyresbostads - 
marknaden i Uppsala*

FASTIGHETSÄGARE ANTAL  
LÄGENHETER

Uppsalahem 13 380

Vasakronan 2 000

Stena Fastigheter 960

Graflunds 950

Uppsala  
Akademiförvaltning

900

HSB 670

Uppsala Kommun  
Fastighets AB 

480

Dristigheten Fastighets AB 240

Diligentia 230

*Undantaget hyresvärdar som främst innehar  
studentbostäder.



20 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 8

M A R K N A D    

ningar för lediga bostäder på hemsidan och 
av de som har blivit erbjudna en bostad är 
det fler än tidigare som tackar ja. Under 2008 
tecknades cirka 2 166 bostadsavtal varav 287 
för nyproducerade lägenheter. 

En fortsatt hög utvecklingstakt och den 
stora efterfrågan på bostäder pekar på att bo-
stadsmarknaden för hyresrätten kommer att 
vara stark ytterligare ett antal år framöver.

Uppsalahem bygger för framtiden
Uppsalahem ska tillhandahålla boende för alla 
skeden i livet, för unga och gamla, för ensam-
stående och familjer. Alla ska känna att deras 

U P P S A L A H E M  E R B J U D E R  F Ö L J A N D E  B O S T Ä D E R  
F Ö R  O L I K A  M Å L G R U P P E R

Befintliga Under produktion

Studentbostäder 199 68

Ungdomsbostäder 53 0

Seniorbostäder 296 80

Bostäder i kollektivhus 24 0

Rökfria bostäder 216 253

Stödbostäder 197 11

Vårdbostäder 1 014 50

Bostäder i småhus/radhus 642 0

Vanliga bostäder 10 935 78

Uppsalahem som aktör

Uppsalahem deltar  

i en rad olika 

samarbeten och 

intresseorganisationer 

i syfte att medverka 

till samhällets och 

bostadsbranschens 

utveckling:

Bocity

Byggherrarna

Fastighetsägarföreningen

Fastigo

Företagarna i Uppsala  
– Gottsunda Factory

Handelskammaren  
i Uppsala län

HBV, Inköpsförening  
husbyggnadsvaror

Hyresgästföreningen  
Gävle-Aros

KTH Byggenskap

Mötesplats Uppsala

Partnerskap Uppländsk 
drivkraft

Regionförbundet

SABO, de allmännyttiga 
bostadsföretagens organisation

SPD/IPD, Svenskt Fastighetsin-
dex 

Tryggare Uppsala län

Uppsala BRÅ  
– Tryggare utemiljö

Varumärke Uppsala

Vi i Stan

behov av bostad tillgodoses och att bostads-
området är tryggt och trivsamt. Detta gäller 
både vid ny- och ombyggnation. 

Uppsalas befolkning är ung och efterfrå-
gan är därför hög på små, billiga lägenheter. 
Bedömningen är att studentbostadsmarkna-
den är i balans medan behovet av vanliga små 
hyresrätter kommer att öka inom de närmsta 
åren då de många 1990-talisterna söker en 
första bostad.

Sveriges befolkning lever allt längre och 
även Uppsalas befolkning blir allt äldre. Äldre 
efterfrågar många gånger ett mer bekymmers-
fritt boende med till exempel bättre tillgäng-
lighet, trygghet, gemenskap och service. En 
boendeform för personer över 55 år som pas-
sar in på denna beskrivning är seniorbostaden.  
Under 2009 beräknar Uppsalahem att påbörja 
uthyrningen av omkring 80 nyproducerade 
seniorbostäder. Även vanliga nybyggda lägen-
heter har idag en sådan standard att de passar 
att bo i på äldre dagar. Inom Uppsalahem på-
går också ett arbete med att möjliggöra kvar-
boende i det egna bostadsområdet.

Antal intresseanmälningar/  
lägenhet

250

100

200

150

2006 2007 2008

INTRESSEANMÄLNINGAR 
PER LÄGENHET
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Fem marknadsområden 

D I S T R I K T  S A L A  B A C K E
Sala backe är en grönskande stadsdel belä-
gen i nordöstra Uppsala. Området bär stark 
prägel av den forne stadsarkitekten Gunnar  
Leches vackra arkitektur. Merparten av de cir-
ka 2 500 lägenheterna är byggda på 1950-talet. 
Det innebär att det är en tonvikt på små lägen-
heter i området. I stadsdelen finns även drygt 
300 lägenheter producerade på 2000-talet. 
Genom dessa har flera större lägenheter med 
bättre tillgänglighet tillkommit i området. 

Återblick 2008
Merparten av husen i Sala backe har uppnått 
en aktningsvärd ålder. Under året har under-
hållet därför varit stort, bland annat har cirka 
400 lägenheter fått nya stammar och ombygg-
da badrum och energifönster har monterats  
i 440 lägenheter. 

Ett av distriktets bostadskvarter, Brillinge 
om 23 lägenheter, har under 2008 varit i fokus 
då en utredning om områdets framtid genom-
förts. Beslut om handlingsplan togs av Uppsa-
lahems styrelse i december och Uppsalahems 
hus i Brillinge kommer därmed troligtvis att 
rivas för att istället ge plats åt över 100 nya 
lägenheter. 

För en mindre del av kvarteret Salabackar 
pågår diskussion om ombildning av 31 lägen-
heter till bostadsrätt.

Utblick – Sala backe
De framtida planerna består i att anpassa bo-
stadsbeståndet efter dagens krav på standard 
genom ombyggnad av äldre byggnader. I dist-
riktet pågår just nu planering av två stora för-

nyelseprojekt i områdena Gröna gatan och 
Blåklinten. Planer finns även på viss nyproduk-
tion av tillgänglighetsanpassade bostäder då 
det bor många äldre i Sala backe. Uppsala kom-
muns planer på att gräva ner kraftledningen 
på Fyrislundsgatan och istället bygga bostäder 
på den 1 800 meter långa markytan kommer 
att innebära stora förändringar och medföra 
många möjligheter för Uppsalahem. 

”Val med unge” heter Istvan Vargas 
uppskattade fontänkonstverk  
i området Arkitekten i Sala backe.

För att vara nära kunderna är ansvaret för förvaltningen av  

Uppsalahems vanliga bostäder uppdelat i fyra geografiska distrikt  

med varsitt besökskontor. City, Eriksberg, Gottsunda och Sala backe  

har alla olika förutsättningar och distrikten arbetar med strategiska frågor 

och stadsdelsutveckling. 

Dotterbolaget Servicebostäder har en unik kompetens inom special-

boenden och utgör ett femte marknadsområde. Servicebostäder ansvarar 

för förvaltning av alla seniorboenden och särskilda boenden.
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D I S T R I K T  C I T Y 
City omfattar cirka 3 400 lägenheter fördelade 
på 43 bostadsområden och ett antal kommer-
siella lokaler. Distriktets fastigheter återfinns 
främst inom de centrala delarna av Uppsala 
men även ytterområdena runt Uppsala in-
går i City. Bostadsområdena är spridda över 
flera geografiska områden, från storstadspuls 
i centrum till natursköna småorter i stadens 
norra och östra delar. City förvaltar även dot-
terbolaget Storvreta Centrum AB. Husen är 
byggda under olika tidsperioder, från mitten 
av 1800-talet fram till idag. 

Återblick 2008
Merparten av Uppsalahems nyproduktion 
sker i centrala delar av Uppsala. Under 2008 
har 239 lägenheter i områdena Kapplasse, Fy-
risvallen, Klockarlunden och Holmfrid påbör-
jats och till stor del färdigställts. 

Förnyelsebehoven är stora i Citys bostads-
bestånd och först ut i Uppsalahems förnyelse 
av 1950-, 1960- och 1970-talets bostadsom-
råden är Kvarngärdet där ombyggnationerna 
har påbörjats under 2008. Bostäderna är klas-
sade som bevarandevärda och i förnyelsear-
betet kommer stor hänsyn att tas till husens 
utformning. Den första etappen planeras bli 
klar i juni 2009. 

Energifokus är viktigt och som ett led i 
arbetet med att konvertera bort uppvärm-
ning med olja har Uppsalahems första an-
läggning för pelletsförbränning färdigställts 
i Björklinge. 

Uppsalahem har även gjort en stor ut-
redning om bostäderna i Uppsalas ytterom-
råden. Under 2008 har detta resulterat i för-
säljning av tre fastigheter, en i Skyttorp och 
två i Björklinge.  

Utblick – City
Under de närmaste åren kommer ytterligare 
nyproduktion att bidra till att förtäta stads-
bilden. Cirka 150 bostäder kommer att till-
föras under 2010–2011 då området Mjölnaren  
i Kungsängen färdigställs. Utöver tillväxten av 
antalet lägenheter präglas de närmaste åren 
av stora underhålls- och förnyelseprojekt. 
Kvarngärdets ombyggnation fortsätter och 
även bostäderna kring Vaksala torg behöver 
genomgå en omfattande förnyelse där en ny 
detaljplan krävs. 

Framöver kommer stor vikt läggas vid 
driftnettoförbättrande åtgärder såsom översyn 
av skötselytor och drifts optimering av fastig-
heter för att sänka energi användningen. 

Även i city kan man bo nära grönska, 
på bilden kvarteret Blenda  
i Svartbäcken. 
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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 
bostadskvarter byggt i egen regi 1946, och de 
nya studentbostäderna i Observatorieparken 
med inflyttning hösten 2008. Boende med 
självförvaltning i Vänge och Håga by med eko-
logisk prägel och kultursatsningar är exempel 
på andra bostadsformer. I Eriksberg finns hy-
resgäster som har bott hos Uppsalahem sedan 
starten 1946, men även studenter som bor en 
termin. Fördelade på 20 områden förvaltas 
idag drygt 3 000 bostäder.

Återblick 2008
Under 2008 har 68 studentlägenheter färdig-
ställts vid Observatorieparken. I byggnaden 
döljer sig den allra senaste tekniken inom TV, 
telefoni och datatrafik. 

Under året har det varit fortsatt stort fo-
kus på att minska miljöpåverkan genom en 
bättre användning av energiresurser genom 
bland annat prognosstyrning i några fastighe-
ter samt byte till lågenergilampor i trapphus 
och gatubelysning. Ett vattensparprojekt har 
påbörjats i området Stenbacken i Stenhagen. 
Det har även genomförts konvertering av 90 
varmgarage till kallgarage. 

Distriktets medarbetare har samverkat 
med flera lokala aktörer i satsningar på triv-

sel och trygghet vilket resulterat i ett projekt 
i Stenhagen där hyresgästerna fungerar som 
trapphusvärdar. Resultatet är mycket positivt 
och trapphusvärdar kommer att införas i fler 
områden. 

Två kvarter, Rickomberga samt Tavaste-
husgatan, har även fått erbjudande om att 
ombilda till bostadsrätt. 

Utblick – Eriksberg
Ett pågående nybyggnadsprojekt är Observa-
torieparken där resterande 68 av de totalt 136 
nyproducerade studentlägenheterna står klara 
i början av 2009. Utöver tillväxten av antalet 
studentlägenheter kommer de närmaste åren 
att präglas av stora underhållsprojekt då stör-
re delen av fastighetsbeståndet i Eriksberg är 
byggt på sent 1950- och tidigt 1960-tal. Först 
ut är den planerade förtätningen och upprust-
ningen av Haubitsen i Kåbo vilken kommer 
att starta vid årsskiftet 2009–2010. 

Fortsatt samarbete inom trygghet och 
trivsel är viktiga frågor samt fokus på ny tek-
nik inom miljö- och energiområdet för att 
bevara och öka attraktionskraften i stadsdelen 
Eriksberg.

Lasseby i Eriksberg  

byggdes 1946 och är  

Uppsalahems första  

bostadsområde.
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D I S T R I K T  G O T T S U N D A 
I natursköna stadsdelen Gottsunda är Uppsala-
hem en stor aktör med 59 procent av bostads-
marknaden, eller 2 600 lägenheter. Gottsunda 
utmärks av låghus och radhus. Övriga bostäder 
finns i sjuvåningshus, varav några med Upp-
salas bästa utsikt. Husen byggdes i huvudsak 
mellan 1972 och 1982 och har mycket varie-
rande arkitektur. På 2000-talet tillkom mo-
derna bostäder på August Södermans väg och  
i angränsande stadsdelen Valsätra. Två- och tre-
rumslägenheterna är många och efterfrågan är 
därför stor på radhus och större lägenheter.

Återblick 2008
Då Uppsalahem är en betydande aktör i Gott-
sunda läggs stort fokus på stadsdelsutveckling, 
och samarbetena med andra aktörer i stads-
delen är många. Medarbetarnas kvällsvand-
ringar och kontakterna med föreningar och 
kulturutövare börjar skapa ett stort förtroende. 
Gottsunda är en kulturellt sjudande stadsdel 
och den omtalade boken ”Gottsundabor”, som 
skildrar människor i stadsdelen, kom till med 
stöd av Uppsalahem. 

Sandra Östervall bor med  
Gottsunda gipen runt hörnet på 

Flöjtvägen i Gottsunda.

Fastighetsunderhåll, förbättring av trygg-
het och trivsel samt investeringar för att 
minska energiförbrukningen har också varit 
viktiga fokusområden. Ett omfattande en-
ergisparprojekt med nya ventilationssystem 
har under 2008 avslutats på Peterson Bergers 
väg. Resultatet blir bättre inomhusmiljö för 
kunderna och energisnålare uppvärmning.  
I bostäderna i norra Gottsunda har även inom-
husmiljön besiktigats.

Utblick – Gottsunda
Arbetet med att minimera energiförbrukning-
en kommer att intensifieras och även arbetet 
med att öka attraktionskraften i stadsdelen. 
Uppsalahems samarbete med andra fastig-
hetsägare, företagarna i Gottsunda centrum, 
föreningar, förvaltningar, skolor, kulturutövare 
och eldsjälar blir till gagn för alla boende. 

Flera nybyggnationsplaner finns i distrik-
tet. Det längst framskridna är byggnationen 
av 70 nya hyresrätter i närliggande Graneberg 
i Sunnersta som väntar på byggstart. Även en 
plan om att bygga 20 radhus med äganderätt 
i norra Gottsunda är inlämnad och önskemål 
finns om nya radhus även vid Musikvägen. 
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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. De 1 700 bostäderna 
är utspridda i hela kommunen. Den största 
kunden är Uppsala kommun som hyr särskilda 
boenden i form av vård- och stödboenden som 
i sin tur andrahandsuthyr bostäderna till de 
boende. Uppsala kommun hyr 1 100 bostä-
der med tillhörande servicelokaler. I bostads-
beståndet finns också 300 seniorlägenheter 
anpassade för äldre med ut ökade krav på till-
gänglighet för att möjliggöra kvarboende. 

Återblick 2008
Behovet av anpassade bostäder är fortsatt stort 
och 2008 har varit ett händelserikt år. Nyprodu-
cerade Stenhagens vårdboende med 80 vårdbo-
endeplatser har färdigställts. Nyproduktion av 
50 vårdboendeplatser på Västergården i Svart-
bäcken har startats och förväntas stå klara i no-
vember 2009. Intill planeras för seniorbostäder.  
I Storvreta och Vattholma har nyproduktion 
påbörjats för två stödboenden om vardera sex 
lägenheter med tillhörande servicelokaler. 
Inflyttning sker våren 2009. Beställning från 
kommunen finns på ett tredje stödboende. 

Ett omfattande förnyelsearbete av 90 lä-
genheter i två byggnader i Årsta har slutförts. 
Båda husen hyrs av kommunen och det ena 
är det första huset i kommunens satsning på 
trygghetsboende. Exempel på andra projekt 
som har genomförts under 2008 är inre och 
yttre målning, trygghetsåtgärder, hissprojekt, 
återuppbyggnad efter tre bränder samt hyres-
gästanpassningar. 

Energi har varit i fokus under året och ett 
antal projekt har genomförts med syfte att 

minska miljöpåverkan. Ett program är fram-
taget för att konvertera bort användningen av 
olje- och eluppvärmningen. Under året har 
konvertering skett i två områden där fjärr-
värme respektive värmepump har installerats. 
Värmepumpen kommer att kompletteras med 
solfångare.

Äldrenämnden har under 2008 upp-
daterat sin långsiktiga planering fram till år 
2030. Det innebär att vissa verksamheter i 
Servicebostäders fastigheter kommer att av-
vecklas men även att nya hus kommer att 
behöva byggas. Servicebostäder samarbetar 
med Uppsala kommun för att hitta alterna-
tiva användningsområden för lokaler där nu-
varande verksamhet ska avvecklas. En av dessa 
fastigheter är Johannelundsgården. 

Utblick – Servicebostäder
En ökad andel äldre innebär sannolikt en 
ökad efterfrågan på lägenheter anpassade för 
äldre med krav på tillgänglighet, trygghet och 
service. Nyproduktionen av seniorbostäder 
styrs av efterfrågan på marknaden. Kommunen 
har beslutat att införa trygghetsboenden och 
i december 2008 lämnade den av regeringen 
tillsatta äldreboendedelegationen sitt slutbe-
tänkande avseende boende för äldre, ett arbete 
av stort intresse. 

Uppsalahem och kommunen har många 
gemensamma processer och tillsammans har 
ett projekt startats för att effektivisera och 
förbättra några av dessa. Förhoppningarna är 
att effektiviseringsarbetet löper väl ut och 
verkningsfulla processer skapas för båda par-
ter. Möjligheterna är stora.

Åren passerar och behovet av upprust-
ningsåtgärder i beståndet ökar. Arbetet inom 
energi och miljö är fortsatt prioriterat.

Hassellunden i Sala backe är 
Servicebostäders senast byggda 
seniorboende med inflyttning 2007.

* Inklusive nyproduktionen 2008.

Bostäder och hyror per marknadsområde 2008*

CITY ERIKS- 
BERG

GOTT- 
SUNDA

SALA  
BACKE

SERVICE- 
BOSTÄDER

UPPSALAHEM  
TOTALT

Inner- 
staden

Ytter- 
områden

Lägenheter  
(antal)

3 041 597 3 009 2 549 2 493 1 688  
(varav 572 

vanliga  
bostäder

13 377

Snitthyra  
(kr/m2) 

980 874 943 806 996 1 083  
(för vanliga 
bostäder)

937
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Kötid antal år
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Bostadskunder
Uppsalahems bostadskunder är både de per-
soner som bor hos företaget och de som är 
registrerade som bostadssökande. Cirka 12 000 
personer har idag ett förstahandskontrakt hos 
Uppsalahem och ytterligare 53 000 personer 
är anmälda som bostadssökande. Av de kun-
der som är registrerade som bostadssökande är 
närmare tre femtedelar i åldersgruppen 16–30 
år. Åldersfördelningen hos de kunder som är 
hyresgäster hos Uppsalahem visar att närmare 
hälften tillhör åldersgruppen 31–54 år.

Kötiden avgör
För att få en bostad hos Uppsalahem måste 
man vara registrerad som bostadssökande.  
Registreringen görs enklast via hemsidan och 
det är även där man söker de lediga bostäderna. 
För en bostad med centralt läge krävs en kötid, 
det vill säga den tid man varit bostads sökande, 
på runt åtta till tio år. I Uppsalas ytterområden 
är det lättare att få bostad än i innerstaden, i 
snitt krävs mellan två och sex års kötid. Flera 
kunder har dock fått ett hyreskontrakt redan 
under sitt första år som bostadssökande. Antal 
sökande per lägenhet varierar, men i snitt är 
det omkring 250 intresseanmälningar på varje 
ledig lägenhet. 

Goda kundrelationer
Över 25 000 personer har valt att bo i hyresrätt hos Uppsalahem. Många fler vill bo  

i företagets bostäder – över 53 000 personer är aktiva bostadssökande. Genom att 

lyssna på kunderna och deras önskemål, får Uppsalahem underlag för utveckling av 

verksamheten. 

Lokalkunder
För att uppnå god service och levande och va-
rierande stadsdelar upplåter Uppsalahem lo-
kaler innehållande allt ifrån förråd eller butiks- 
och kontorslokaler till vård- och stödboenden. 
Uppsalahem är en liten aktör på Uppsalas lo-
kalmarknad och äger och förvaltar 151 000 
kvadratmeter lokaler som svarar för 18 pro-
cent av företagets omsättning. Vakansgraden 
uppgick under 2008 till en procent. Under 
2005 såldes dotterbolaget, Uppsalahem Lo-
kaler AB, som i huvudsak ansvarade för kom-
mersiella lokaler. Med denna avyttring ökade 
fokus på kärnverksamheten, och Uppsalahems 
nuvarande kommersiella lokaler fungerar som 
ett komplement till bostäderna och många 
ligger insprängda i bostadshus. 

Inom dotterbolaget Servicebostäder hyrs 
drygt 1 100 bostäder ut som lokaler, främst 
vård- och stödboenden som blockuthyrs via 
lokalkontrakt till Uppsala kommun. 

Utöver de kommersiella lokalerna och de 
särskilda boendena finns många små lokaler 
som i huvudsak hyrs ut till hyresgäster som 
extra förråd. 

Kommersiella lokaler
Uthyrning av lokaler till butiker, kontor och 
restauranger ska möjliggöra utvecklingen av 
ett lokalt näringsliv och erbjuda god service 
och skapa trivsel bland bostadshyresgästerna. 
Den totala ytan av de kommersiella lokalerna 
är 13 500 kvadratmeter och motsvarar nio 
procent av Uppsalahems lokalbestånd. Den 
genomsnittliga hyran för de kommersiella lo-
kalerna är 880 kronor per kvadratmeter. Under 
2008 har 37 nya kontrakt tecknats för kom-
mersiella lokaler.

Uppsalahems bostadskunder i siffror

Tecknade bostadskontrakt 2 166

Tecknade kontrakt för nyproduktion 287

Kunder som flyttade inom Uppsalahem 176

Omflyttning (antal) 1 555

Vakansgrad  0,1 %

GENOMSNITTLIG KÖTID FÖR ATT  
FÅ EN LÄGENHET I UPPSALAHEMS 
OMRÅDEN 2008
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Den största kunden
Uppsala kommun är Uppsalahems största lo-
kalhyresgäst och hyrde under 2008 lokaler 
för 138,5 mkr. Kommunen hyr främst bo-
städer i form av vård- och stödboenden med 
tillhörande servicelokaler. Vid nyproduktion 
av särskilda boenden är avtalstiden 20 år. 
Den genomsnittliga kvarvarande hyrestiden 
för dessa särskilda boenden är 8,8 år. Kunder 
som Uppsala kommun innebär en trygghet  
i form av säkra hyresinbetalare, men även en 
risk då en stor del av lokalerna är specialanpas-
sade för verksamheten och därför kostsamma 
att förändra vid ändrade lokalbehov. 

Nya lokaler
Vid nyproduktion och ombyggnation ses be-
hovet av lokaler över för att bidra till utveck-
lingen av ett lokalt näringsliv och service i bo-
stadsområdet. I samband med Uppsalahems 
största nyproduktionsprojekt sedan 1970- talet,  
Två torn, kommer kommersiella lokaler att 
tillskapas och i området Fyrisvallen har en lokal 
för förskoleverksamhet byggts. 

Rätt kund till rätt lokal
Uppsalahem använder främst företagets hem-
sida, www.uppsalahem.se, för marknadsföring 
av lokaler. Under 2009 kommer ett projekt 
initieras för att uppnå effektivare arbetsme-
toder och en samverkan kommer att ske med 
andra aktörer för en större exponering av le-
diga lokaler med syfte att ytterligare öka kund-
nyttan. Viktigt är att rätt kund hittar till rätt 
lokal för att skapa långsiktiga hyresrelationer 
med verksamheter som ökar attraktiviteten  
i bostadsområdena. 

Uppsalahem i möte med kunden
Ett av Uppsalahems kärnvärden är dialog, ett 
område med stort fokus. Därför är det viktigt 
för Uppsalahem att på varierande sätt träffa 
kunderna, höra deras åsikter och möta de-
ras behov. Uppsalahems medarbetare möter 
dagligen kunden i bostadsområdena, på di-
striktskontoren, i telefon, via e-post, sms eller 
chatt. Att ha en aktiv dialog med kunderna är 
trygghet och trivsel för Uppsalahem och under 
2008 hade Uppsalahem drygt 100 000 per-
sonliga kontakter med kunderna. Snabb hjälp 
och återkoppling är viktigt. Uppsalahem har 
en gemensam kundtjänst som tar emot felan-
mälningar, men kunderna kan även kontakta 
det lokala distriktskontoret för specifika frågor. 
Kundtjänst ansvarar också för hela företagets 
uthyrning av bostäder. 

Uppsalahem har även ett kundombud dit 
man kan vända sig om man har synpunkter på 
hur företaget har hanterat ett ärende. 

Kundnära aktiviteter
Under 2008 deltog Uppsalahem i en rad ak-
tiviteter för att nå olika kundgrupper. Flera 
pensionärsorganisationer har under året haft 
uppskattade besök av medarbetare från Upp-
salahem som talat om företagets framtidspla-
ner för seniorboenden. Uppsalahem var också 
en av utställarna på årets mässa Aktiv Framtid 
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LOKALKONTRAKTENS FÖRFALLOTID

Lokalkontraktens förfallotid avseende 
hyresvolym.

Förutom att reparera cyklar  
i sin cykelverkstad i Gottsunda 

bedriver lokalhyresgästerna  
Timo Pekkanen och Johan  
Waldemarsson ungdoms  -

verksamhet, där de lär ungdomar  
att ta ansvar och hjälper dem som 

behöver stöd och vägledning.

Största lokalhyresgästerna  
avseende hyresvolym

HYRESGÄST ÅRSHYRA (mkr)

Uppsala kommun,  

Fastighetsnämnden

138,5

Hyresgäst- 

föreningen

2,6

Landstingsservice 2,2

Waldorffastigheter 1,3

ICA Sverige AB 0,6
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för seniorer där företaget fick många tips och 
synpunkter från äldre. 

Även de yngre fick säga sitt när Uppsala-
hem var en av deltagarna på 2008 års Åsikts-
mässa, som riktar sig till ungdomar i högstadiet 
och gymnasiet. Företaget har under året också 
gästat skolor i kommunen för att tala om bo-
ende. Uppsalahem var även en av de utvalda 
utställarna under årets upplaga av kommunens 
Medarbetardagar där temat var kvalitet och 
där Uppsalahem valts ut att representera ett av 
kommunens ”goda exempel på kvalitet”. 

I ett samarbete med Introduktionsbyrån 
upplyser Uppsalahem även nya medborgare 
om hur det går till att söka bostad och vilka 
kriterier som gäller för att bli godkänd som 
hyresgäst. 

Kundundersökningar
Varje år genomförs övergripande kundunder-
sökningar för att följa upp kundrelationerna 
och definiera framtida förbättringsområden. 
Under 2008 gjordes flera olika undersökning-

tredjedel av alla hyresgäster hos Uppsalahem, 
in- och utflyttningsenkäter till de kunder som 
flyttar in i eller ut från en av Uppsalahems bo-
städer, en enkät bland de kunder som flyttar 
in i nyproducerade lägenheter samt en enkät 
till personal på Servicebostäders särskilda bo-
enden. 

Resultaten för den årliga kundenkäten 
visar på en nedgång i serviceindex från före-
gående år och därmed är företaget tillbaka 
 på 2006 års nivå. Kunderna i seniorboendena 
gick dock mot trenden vilket resulterade i ett 
ökat serviceindex. Uppsalahem har under året 
arbetat med en rad följdåtgärder för att hyres-
gästerna ska bli nöjdare och anse Uppsalahem 
vara ”lite mera värd”. 

Att möta behoven
En av de synpunkter som lämnades av hyres-
gästerna i den årliga kundenkäten handlade 
om svårigheten att besöka Uppsalahems 
distriktskontor under dagtid och gensvaret 
blev nya öppettider med lunchöppet två dagar  
i veckan och kvälls öppet en dag i veckan.  
Undersökningen visade även på ett önskemål 
om att enklare komma fram på telefonen, 
varpå alla distriktskontor nu är bemannade 
under lunchtid och ett nytt telefonisystem 
har införts.

Ett annat område där kunderna önskade 
förändring var miljöstugorna. För att förbättra 
miljöstugorna i bostadsområdena har ett sam-
arbetsprojekt med Hyresgästföreningen star-
tats. Projektet syftar till att se över och anpassa 
vilka kärl som ska finnas i varje miljöstuga 
samt att informera hyresgästerna om vikten 
av att källsortera. En intern arbetsgrupp för 
sophantering har tillsatts. 

Bättre in- och utflyttningsrutiner
Att flytta är ofta ett stort steg i en människas 
liv och det är därför viktigt för Uppsalahem 
att försöka se till att kundernas förväntningar 
på den nya bostaden uppfylls. Resultaten av de 
enkäter som besvarats av in- och utflyttande 
kunder under 2007 visade på flera förbätt-
ringsområden. Uppsalahem beslutade att se 
över arbetsmetoderna och under 2008 har 
företaget utvecklat ett nytt effektivare arbets-
sätt. Rutiner har förenklats, informationen har 
samordnats och Uppsalahem erbjuder nu 
bland annat flyttstädning och städrådgivning 
till alla som flyttar ut. Responsen har varit po-
sitiv och resultaten i in- och avflyttningsenkä-
terna har förbättrats avsevärt efter införandet 
av den nya arbetsmetoden. 

Flyttrutiner har förenklats, informationen  
har samordnats och Uppsalahem erbjuder  

nu bland annat flyttstädning och städrådgivning  
till alla som flyttar ut.”
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Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 
och tillval
Att själv kunna påverka det inre underhållet i 
sin bostad är viktigt. Uppsalahem använder sig 
därför huvudsakligen av hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll, kallat HLU. Det innebär att när 
det till exempel är dags att byta tapeter eller 
golv kan hyresgästen bestämma sig för att byta 
eller att avstå och istället få rabatt på hyran. 
Om hyresgästen vill byta tapeterna tidigare än 
vad som är planerat betalas en kostnad motsva-
rande det resterande värdet på de tapeter som 
sitter uppe. Det är även möjligt att göra tillval 
till lägenheten, till exempel en säkerhetsdörr 
eller parkettgolv. Ett tillval höjer alltid lägen-
hetens standard och en fast kostnad läggs till 
månadshyran. Varje år får Uppsalahem in cirka 

12 000 underhållsbeställningar från boende 
gällande främst målning, tapetsering och golv-
åtgärder. Under 2008 har Uppsalahem startat 
ett pilotprojekt på Tartugatan som ger de bo-
ende större möjlighet att själva anpassa sitt 
boende efter tycke och smak. 

Uppsalahem stoppar det hyresgäststyrda 
lägenhetsunderhållet, och möjligheten att göra 
tillval i ett bostadsområde när beslut tagits 
om ombyggnad. Detsamma gäller områden 
som står inför en eventuell ombildning, för-
säljning eller rivning. Anledningen till detta 
är att Uppsalahem vill försäkra sig om att 
hyresgästernas pengar används rätt och inte 
går till inre underhåll som inte utnyttjas sin 
fulla livslängd. 

Mahmoud Neshat har sannolikt 
Uppsalahems gulaste kök. Hos 
honom har tapeter, gardiner, bord, 
brödrost och skärbräda samma 
lysande färg.
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Dialog via webben
Uppsalahem använder dagligen många olika 
kommunikationskanaler, men det snabbaste 
och mest effektiva verktyget är företagets 
hemsida, www.uppsalahem.se. Lanseringen 
av den nya webben för två år sedan har gett 
tydliga resultat med färre telefonsamtal och 
ökade besök på hemsidan. 2008 var det to-
tala antalet besökare på hemsidan 1 099 400 
personer vilket är en ökning med 116 692 
besökare sedan 2007. Den mest besökta sidan 
är förutom startsidan ”Sök bostad”. 

För att ytterligare skapa tillgänglighet 
under dygnets alla timmar har Uppsalahem 
under året utökat sidan ”Frågor & Svar” som 
finns på hemsidan. Detta för att kunder lät-
tare ska hitta svaren på de vanligaste frågorna 
även utanför kontorstid.

Under 2008 har nya sidor tillkommit 
på hemsidan som beskriver arbetet med de 
ombyggnationer som företaget står inför.  

Fler sätt att kommunicera
Kompletterande aktiviteter i Uppsalahems 
kommunikation är annonsering i både lokal- 
och Stockholmsmedia med artiklar om, och 
annonsering av, nyproducerade lägenheter. 
Ett antal pressmeddelanden har sänts ut un-
der året, bland annat om beslut efter styrelse-
möten. Dessutom utkommer Uppsalahems 
kundtidning, Uppsalahemligheter, med fyra 
nummer per år, vilken delas ut till alla hyres-
gäster och företagets övriga intressenter.

Uppsalahem har under året även deltagit 
på flera mässor och mötesplatser om bland 
annat boende och energimedvetenhet. Ett 
annat forum där Uppsalahem är en av aktö-
rerna är Bocitys ”Nyproduktionens dag”.

fyra stortavlor som Uppsalahem använder för 
att nå ut med sina budskap till den bilbur-
na publiken. Uppsalahem har under hösten 
2008 också marknadsfört sig hos alla biobe-
sökare i Uppsala med en kort reklamfilm. 

Sponsring
Under 2008 har Uppsalahem stöttat ett antal 
aktiviteter som är till nytta för kunderna och 
bid rar till en hållbar utveckling av Uppsala. 

 Under november sponsrade Uppsalahem det 
uppskattade evenemanget ”Allt ljus på Uppsala” 
där syftet var att lysa upp staden med egna ljus-
installationer och skapa en tryggare stadsmiljö 
att röra sig i. 

Gottsunda är en kulturellt sjudande stads-
del där Uppsalahem äger 59 procent av alla 
bostäder. Uppsalahem är därför måna om att 
bidra till stadsdelens utveckling. Under 2008 
skrevs boken ”Gottsundabor”, som skildrar 
människor i stadsdelen med bild och text. Bo-
ken kom till med medverkan av Uppsalahem. 
Andra föreningar i Gottsunda som har stöttats 
är Rädda barnen, Första steget, Kulturnätver-
ket Gottsunda och Bozorgan som arbetar med 
integration och utbildning av äldre.

Uppsalahem har även sponsrat BandyKul, 
ett bokmärke till Kommunbiblioteket samt en 
karta framtagen av Uppsala universitet och en 
karta framtagen av SLU. 

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 Uppsalahem 
och med olika syften och förutsättningar. En-
ligt hyreslagen ska samarbetet ske genom olika 
förhandlingar men det sker även genom frivil-
ligt samarbete. 

Förhandlingar
Uppsalahem har enligt hyreslagen en legal upp-
gift att träffa överenskommelser med Hyres-
gästföreningen vid alla hyresförändringar och 
hyressättningar. Målsättningen är att alla hyres-
förhandlingar ska resultera i en bruksvärdeshyra 
och avslutas med två nöjda parter. 

Om Uppsalahem och Hyresgästföreningen 
inte skulle komma överens prövas generella hy-
resförhandlingar av Hyresmarknadskommittén 
(HMK) och godkännande av ombyggnader och 
vissa hyresvärdesprövningar av Hyresnämnden. 
Förhandlingar sker även vid tvister mellan Upp-
salahem och en enskild hyresgäst. 

Boinflytande
Inom Uppsalahem finns lokala hyresgästför-
eningar som arbetar efter avtalet om kollektivt 

Projektet ”Allt ljus på Uppsala” 
inne fattade tjugo ljusinstallationer som 
ökade både trygghet och trivsel 
under de mörka novemberkvällarna 
2008. Uppsalahem var en av 
samarbetspartnerna som gjorde 
arrangemanget möjligt.
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boendeinflytande mellan Uppsalahem och 
Hyresgästföreningen. Totalt är det 41 aktiva 
föreningar, två vilande och fem arbetsgrupper. 
Uppsalahem ska bland annat genom sina för-
valtare informera och diskutera med de lokala 
hyresgästföreningarna om alla väsentliga hän-
delser som rör respektive bostadsområde, ex-
empelvis ordningsfrågor och fastighetsskötsel 
samt ansvara för uthyrningen av fritidslokaler. 
Detta sker på de samrådsmöten som hålls två 
gånger varje år. De lokala hyresgästförening-
arna är i sin tur viktiga för Uppsalahem på flera 
sätt. De är en viktig informationskälla för för-
valtaren då de samlar upp de boendes önske-
mål och de kan fungera som en samlingspunkt 
och öka grannsämjan i bostadsområdet. 

Två kommittéer med representanter från 

Kommittén för utveckling av hyresgästin-
flytande (KUH) som har det övergripande 
ansvaret för utvecklingen av hyresgästinfly-
tandet och Kommittén för hyresgästinflytande 
(KFH) som har det operativa ansvaret för att 
hyresgästerna ges möjlighet till inflytande. 
Inom KFH har det under året bland annat 
drivits projekt om miljöinventering i befintlig 
bebyggelse, rättvisare hyra och temakvällar  
i Gottsunda och Sävja. 

I kvarteret Gudrun i innerstadens 
sydvästra del har Uppsalahem  
151 lägenheter. Byggnaderna är  
av skiftande karaktär och ligger kring 
små grönskande innergårdar.
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En stor fastighetsägare
Uppsalahem äger och förvaltar 226 fastighe-
ter inom Uppsala kommun med cirka 13 400 
lägenheter, 1 200 lokaler av olika storlek och 
6 800 garage och parkeringsplatser. Den to-
tala uthyrningsbara ytan uppgår till 925 000 
kvadratmeter, varav 773 000 kvadratmeter är 
bostäder och 151 000 kvadratmeter lokaler. 

Uppsalahem äger och förvaltar fastigheter 
spridda över hela Uppsala kommun. Lägen-
hetsstorlekarna varierar från ett till fem rum 
och kök, där större delen består av lägenheter 
om två rum och kök. Uppsalahems fastighe-
ter finns inom moderbolaget Uppsalahem AB 
samt inom dotterbolagen Uppsalahem Servi-
cebostäder AB, Storvreta Centrum HB och 
2 Torn AB. 

Uppsalahem Servicebostäder AB äger 
och förvaltar seniorbostäder, vårdboenden 
och stödboenden. Antalet bostäder som hyrs 
ut med förstahandskontrakt är 570. Övriga 
1 100 är vård- och stödboenden som hyrs ut 
via lokalkontrakt till Uppsala kommun, som 
i sin tur andrahandsuthyr till de boende. Den 
totala uthyrningsbara ytan uppgår till 123 000 
kvadratmeter. Fastigheternas marknadsvärde 
bedömdes vid årsskiftet till 1,6 mdkr. 

Fastigheter

Storvreta Centrum HB äger och förvaltar 
nio fastigheter med 133 bostäder och 13 loka-
ler i Storvreta centrum utanför Uppsala. Den 
totala uthyrningsbara ytan uppgår till 13 000 
kvadratmeter.  Marknadsvärdet på fastighe-
terna bedömdes vid årsskiftet till 129 mkr. 

2 Torn AB äger fastigheterna Luthagen 

000 kvadratmeter. Där det förut fanns ett ce-
mentgjuteri planerar Uppsalahem att bygga 
omkring 800 nya bostäder med blandade upp-
låtelseformer i samverkan med andra aktö-
rer på bostadsmarknaden. Området kommer 
även att innefatta ett stort nytt grönområde 
i form av en offentlig park samt barnomsorg 
och antagligen en livsmedelsaffär. Den första 
etappen kommer att börja byggas 2010. Fast-
igheterna marknadsvärderades vid årsskiftet 
till 42 mkr. 

Aktiv förvaltning och strategisk 
utveckling av fastighetsbeståndet
Förvaltningen av Uppsalahems bostäder är 
uppdelad på fem marknadsområden. Mark-
nadsområdena förvaltar och utvecklar bo-
stadsområden med skilda byggnadstekniska, 
ålders- och lägesmässiga förutsättningar. Oav-
sett initiala förutsättningar har Uppsalahem 
som mål att skapa långsiktigt attraktiva, eko-
nomiskt och miljömässigt hållbara bostads-
områden. 

I likhet med andra fastighetsbolag påverkas 
och styrs förvaltningen av olika myndighets- 
och lagkrav, ägarens direktiv samt förändringar 
på marknaden. Uppsalahem arbetar mot tyd-
liga mål för att säkerställa en effektiv förvaltning 
som på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt 
förvaltar kommuninvånarnas tillgångar. Det 
innebär att det sker en kontinuerlig strategisk 
fastighetsplanering för optimera drift och un-
derhåll men även för att bedöma framtida 

FÖRDELNING LÄGENHETSSTORLEKAR UPPSALAHEMS BESTÅND

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

Uppsala kommun
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varav Uppsalahem

Pittoreskt uthus i kvarteret Gudrun  
i City. En av Uppsalahems äldre 
byggnader uppförd på 1800-talet.

Uppsalahem är, med sina knappt 13 400 lägenheter, det största bostadsföretaget  

i Uppsala. Uppsalahems fastigheter, exklusive pågående projekt och byggrätter, hade vid 

årsskiftet ett marknadsvärde på 8,8 mdkr med en direktavkastning på 8,4 procent.
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En fastighet är en geografiskt 
avgränsad markyta och eventuella 
byggnader som står på fastigheten 
kallas för fastighetstillbehör. Juridiskt 
sett bildar dessa två tillsammans en 
enhet som är svår att separera.  
I vardagligt tal kallar man marken 
och byggnaderna ihop för en 
fastighet.

avkastningar, kundernas önskemål och betal-
ningsvilja samt hur förvaltningen ska skötas 
med hänsyn till fastighetens livscykel.  

Fastighetsköp och försäljningar
Under året har Uppsalahem förvärvat fastig-

12 700 kvadratmeter. Det nya bostadsområ-
det kommer att heta Mjölnaren och blir ett 
nyproduktionsprojekt med ett helt rökfritt 
boende om 138 lägenheter. Köpeskillingen 
uppgick till 25,4 mkr men förvärvet är en del 
i ett intentionsavtal om byte av fastigheter med 
JM där JM avser att köpa del av Uppsalahems 
fastigheter i området Två torn. 

Under året har fastigheten Tensta-Åsby 

kvadratmeter, överlåtits till en ny ägare, ett 
familjeägt fastighetsbolag vid namn Husman 
KB. Det rör sig om totalt 30 bostäder fördelade 
på två hus. Köpeskillingen uppgick till 10,5 

Kapplasse till en köpeskilling om 13,2 mkr.  
Två fastigheter i Björklinge har under 

2008 varit ute till försäljning. Åtta bostäder 

kvadratmeter på Gås Anders väg har överlåtits 

till fastighetsbolaget Kungsgatan 30. Köpeskil-
lingen uppgick till 3,75 mkr. Även sex bostä-

481 kvadratmeter på Norra Långåsvägen har 
sålts till EBK Arbetsträning AB. Köpeskillingen 
uppgick till 2,7 mkr. Överlåtelserna träder i 
kraft första februari 2009.

Sedan våren 2007 har det inkommit in-
tresseanmälningar från hyresgäster som vill 
ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Vid 
årsskiftet hade fyra bildade bostadsrättsfören-
ingar fått indikativa bud på köp av hela fast-
igheter eller delar av fastigheter i Ekeby, Sala 
backe, Svartbäcken och Rickomberga, rörande 
totalt 85 bostäder. Ingen av de bildade bostads-
rättföreningarna har vid årsskiftet 2008/2009 
förvärvat någon fastighet eller del därav.

Uppsalahems fastighetsförsäljningar 2008

MARKNADS- 
VÄRDE (mkr)

BOKFÖRT  
VÄRDE (mkr)

KÖPE- 
SKILLING (mkr)

Björklinge-Nyby 1:60 2,4 0,7 2,7

Björklinge-Tibble 1:15 2,25 0,5 3,75

Tensta-Åsby 33:1 7,0* 2,6 10,5

*Värderad 2007
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Modernisering av 1950-, 1960-, och 
1970-talsbeståndet
Samhället förändras kontinuerligt och följ-
aktligen även behoven i, och kraven på våra 
bostäder.  Utöver de rent tekniska begräns-
ningarna som finns avseende livslängd på 
avloppsstammar och vattenrör så bor också 
äldre hemma allt längre vilket ställer krav på 
mer tillgänglighetsanpassade bostäder. Vid 
större ombyggnader måste Uppsalahem som 
fastighetsbolag även ta hänsyn till miljön och 
bygga om med energisnåla byggnadsdelar så 
som lågenergifönster och tilläggsisolering för 
att säkerställa att fastigheterna kan förvaltas 
ansvarsfullt och långsiktigt. 

Uppsalahems bostäder är byggda mellan 
1837 och 2008, huvuddelen med värdeår mel-
lan 1950 och 1974. De senaste åren har ett 
större antal nya bostäder byggts vilket sänker 
snittåldern på fastighetsbeståndet till 36 år. 
De fastigheter som är byggda under 1950-, 
1960- och 1970-talen är i många fall i behov 
av större investeringsåtgärder i enlighet med 
förvaltningsplanen. De flesta områden som 
nu är aktuella för förnyelse har inte genom-
gått några större förändringar sedan de ny-
producerades och är i behov av omfattande 
ombyggnad för att säkerställa en ny livscykel 
på 40 till 50 år. De ombyggnader som Upp-
salahem genomför har även som syfte att öka 
bostadsområdenas attraktivitet samt förbättra 
trivseln för hyresgästerna. 

En omfattande ombyggnadsprocess
Uppsalahem planerar kontinuerligt för kom-
mande förnyelseprojekt och arbetar utifrån ett 

Fastighetsförnyelse

helhetsperspektiv där fastigheterna genomgår 
en övergripande genomsyn. Upprustningen 
innefattar både lägenheter, gemensamma ut-
rymmen och anläggningar. Detta arbetssätt 
innebär en långsiktig kostnadseffektivitet samt 
minimerade störningar för de boende. 

I vissa fall kan en fastighetsutredning visa 
att en förnyelse av beståndet inte är ekono-
miskt, tekniskt eller miljömässigt försvarbar. 
Alternativa åtgärder behöver då utredas. Ett 
möjligt scenario är att den befintliga bebyg-
gelsen rivs för att ge plats åt nyproduktion. 
Ytterligare en möjlighet blir att sälja fastig-
heten.  

Aktiv dialog
Förnyelsearbetet skiljer sig till stora delar från 
nyproduktion av bostäder då det redan finns 
boende i lägenheterna. Detta ställer stora krav 
på en väl fungerande dialog mellan Uppsala-
hem, hyresgästerna och Hyresgästföreningen.  
Uppsalahem informerar tidigt alla parter om 
den förestående ombyggnaden och hur den 
enskilde hyresgästen kommer påverkas. Upp-
salahem är mycket lyhörda inför hyresgäster-
nas situation och är behjälpliga med ersätt-
ningsbostäder samt ersätter flyttkostnader. 

I syfte att öka förståelsen för processen 
kring, och behovet av, ombyggnationer har 
arbetet med en större annonskampanj påbör-
jats under året. Nya sidor har även tillkommit 
på hemsidan som beskriver arbetet med de 
ombyggnationer som företaget står inför.  

Uppsalahem har en gedigen erfarenhet av förvaltning då företaget grundandes för  

62 år sedan. Denna långsiktighet präglar även verksamheten idag när en stor del av  

fastighetsbeståndet är i behov av omfattande ombyggnader. Inom de närmaste åren ska  

4 000 bostäder moderniseras till 2000-talets behov och under 2008 har arbetet startat  

på Kvarngärdet i centrala Uppsala. 

Fastigheter uppförda på 1950-, 
1960- och 1970-talet står idag inför 
ett stort ombyggnadsbehov. 
Uppsalahem har ett stort antal 
bostäder som behöver förnyas och 
anpassas till 2000-talets standard.
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Kvarngärdet först ut
Genomgripande förnyelseprogram är en relativt 
ny företeelse hos Uppsalahem. Under hösten 
2008 påbörjades ombyggnaden av Södra Kvarn-
gärdet, ett område med över 750 lägenheter 
som ska byggas om under den närmaste fem-
årsperioden. De bostadsområden som ligger i 
planeringsstadiet för att förnyas är Haubitsen 
med 126 lägenheter i Kåbo, kvarteret Blåklin-
ten i Sala backe med 108 lägenheter, Einar och 
Sverre i city med 79 lägenheter vid Vaksala torg 
samt runt 300 lägenheter i området Gröna gatan 
i Sala backe. 

Fokus på minskad energiförbrukning
Energianvändningen avseende uppvärmning 
och fastighetsel, är i nyproduktionen låg medan 
den äldre bebyggelsen har betydligt högre för-
brukningssiffror. I samband med förnyelsepro-
grammen lägger Uppsalahem därför stort fokus 
på att sänka energianvändningen med exempel-
vis nya energisnåla fönster, tilläggsisolering, täta 
säkerhetsdörrar, individuell mätning av vatten 
samt översyn av ventilationslösningar. 

Antal 
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I kvarteret Kapplasse i Luthagen har 
Uppsalahem dels byggt bostads-
rätter bakom en restaurerad 
husfasad från 1924, dels byggt  
18 nya hyreslägenheter med 
husexteriör identisk med den som 
tidigare stod på platsen.
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Nya spännande bostadsområden
Uppsalahems nyproducerade bostadsområden 
ska präglas av vacker och spännande arkitektur 
och ha en tydlig kundfokusering. Bostadsom-
rådena ska ha en genomtänkt gestaltning som 
ger förutsättning för goda grannkontakter. De 
nya miljökraven och kraven på låg energiför-
brukning kommer att påverka den framtida 
arkitekturen med nya former och uttryck  
i husen. 

Under 2008 har Uppsalahem haft pågå-
ende produktion av 680 hyresrätter, varav 254 
blivit färdiga för inflyttning. Av de färdigställda 
lägenheterna är 68 studentbostäder vid Ekono-
mikumparken med direkt närhet till city och 
universitetsområdet. Dessa lägenheter utgör 
den första etappen av två i Uppsalahems om-
råde Observatoriet. 

Alldeles intill Fyrisån i Luthagen har Upp-
salahem under 2008 haft inflyttning i 88 av 
166 planerade bostäder i kvarteret Fyrisvallen. 
Uthyrningen av hela området är avslutad och 
de sista hyresgästerna flyttar in under våren 
2009. 

80 nya, moderna vårdbostäder har även 
färdigställts i Stenhagen.

Uppsalahem arbetar för  
en blandning av upplåtelseformer
Som en del i det allmännyttiga uppdraget att 
utveckla Uppsala som stad försöker Uppsala-
hem bygga nytt i områden där hyresrätten är 
underrepresenterad. Den huvudsakliga nypro-
duktionen av lägenheter sker idag i centrala 
staden. Bland 2008 års nystartade centrala 

Nyproduktion av bostäder 

projekt kan nämnas Mjölnaren i Kungsängen 
och Klockarlunden i Luthagen som kommer 
att vara rökfria boenden där det senare är ett 
seniorboende. 

Uppsalahem har även utnyttjat möjlighe-
ten att i egen regi producera bostadsrätter i den 
gamla fabrikslokalen Kapplasse i de attraktiva 
kvarteren i Luthagen. I direkt anslutning till 
bostadsrätterna har Uppsalahem även uppfört 
18 hyresrätter där nöjda kunder har kunnat 
flytta in under 2008. 

Ett före detta cementgjuteri i Luthagen 
kommer i framtiden att i Uppsalahems regi 
omvandlas till området Två torn, med över 
800 lägenheter, handel och verksamheter  
i spännande och nytänkande arkitektur. Upp-
salahem planerar att påbörja produktionen 
2009 där hyresrätter kommer att blandas med 
bostadsrätter.

Produktionen av hyresrätter i Uppsalas 
ytter områden är för närvarande osäker på 
grund av det höga kostnadsläget och den lägre 
betalningsviljan. 

Energi och miljö i fokus
Uppsalahem ska vara med i utvecklingen av 
energieffektiva och miljöanpassade bostäder. 
Att bevaka utvecklingen av nya tekniker och 
lösningar för att kunna fatta rätt beslut vid 
rätt tidpunkt är viktigt. 

Framtagande av energieffektiva hus, så 
kallade passivhus eller lågenergihus, kommer 
att bli aktuellt inom de närmsta åren. Ett pas-
sivhus är en byggnad som är konstruerad på 
ett sätt som gör det extremt energieffektivt. 
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Uppsalahem är en stor byggherre  
i Uppsala och kommer att fortsätta bygga 
runt 200 nya bostäder varje år.

Utifrån kundens förväntningar ska Uppsalahem bygga bostäder med hög kvalitet  

till en rimlig hyresnivå. Produktionen ska vara långsiktigt och miljömässigt hållbar  

med fokus på livscykelkostnader. Uppsalahem är en av Uppsalas största  

byggherrar och hade under 2008 pågående produktion av 680 hyresrätter.
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Under 2008 började inflyttningen  
i kvarteret Fyrisvallen i Luthagen. 
Totalt har Uppsalahem byggt  
166 hyresrätter i kvarteret  
och de sista hyresgästerna  
flyttar in under våren 2009.

Färdigställda och inflyttade lägenheter 2008

PROJEKT OMRÅDE ANTAL LÄGENHETSTYP 

Kapplasse Luthagen 18 Hyreslägenheter

Fyrisvallen etapp 1 Luthagen 88 Hyreslägenheter

Observatoriet, 
etapp 1

City 68 Studentlägenheter

Stenhagens vård- 
boende

Stenhagen 80 Vårdbostäder

Totalt 254 lägenheter 

Pågående bostadsprojekt 2008

PROJEKT OMRÅDE ANTAL LÄGENHETSTYP

Västergården Svartbäcken 50 Vårdboende

Södergården Svartbäcken 33 Seniorlägenheter

Observatoriet, 
etapp 2

Luthagen 68 Studentlägenheter

Fyrisvallen etapp 2 Luthagen 83 Vanliga hyresrätter

Järnmalmsvägen Vattholma 6 Stödboende

Totalt 240 lägenheter

Planerade bostadsprojekt, start 2009

PROJEKT OMRÅDE ANTAL LÄGENHETSTYP 

Trasthagen Sunnersta 69 Hyreslägenheter

Holmfrid Svartbäcken 15 Hyreslägenheter

Västra Nåntuna Nåntuna 40 Hyreslägenheter

Två torn kv. 1 Luthagen 150 Hyreslägenheter

Haubitsen Kåbo 12 Seniorbostäder

Kamgarnsvägen Nåntuna 6 Särskilt boende

Totalt 292 lägenheter

Startade bostadsprojekt 2008

PROJEKT OMRÅDE ANTAL LÄGENHETSTYP 

Mjölnaren City 138 Hyreslägenheter

Klockarlunden Luthagen 47 Seniorlägenheter

Bordtennisvägen Storvreta 5 Stödbostäder

Totalt 190 lägenheter
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Några fördelar med  
projekt i partnering: 

 skeden för alla aktörer 

 het hos alla medverk  - 
 ande tas tillvara 

 och säkerställs 

 
 och säkerställs 

 
 med överenskommelsen  
 mellan aktörerna 

 
 av möjligheter och risker 

 
 risk bedömning

 
 beslutsprocess

Grundtanken är att byggnaden är utformad 
så att den inte behöver ett traditionellt upp-
värmningssystem utan tar tillvara på solinstrål-
ning, kroppsvärme, värme som genereras av 
elektroniska apparater i bostaden och annan 
”gratisenergi”. Detta kräver bland annat att 
huset är mycket välisolerat och tätt samt att 
byggnaden är placerad i rätt läge och rätt vä-
derstreck. För att en byggnad ska vara riktigt 
energieffektiv krävs dock att fokus inte bara 
ligger på byggnadens förbrukning utan även 
på de boendes levnadsvanor. 

Mer information om hur Uppsalahem 
arbetar med energi- och miljöfrågorna i ny-
produktion finns under avsnittet Energi och 
miljö. 

Partnering – produktion  
i nya samverkansformer 
Partnering är en arbetsprocess där projektet 
genomförs med gemensamt uppsatta mål och 
en gemensam ekonomi med öppna böcker 
mellan byggherre, entreprenör och konsult. 
Det innebär att möjligheter och risker är ett 
gemensamt ansvar som delas av alla de inblan-
dade parterna. 

Uppsalahem har arbetat i partnering se-
dan början på 2000-talet med bra resultat och 
många av företagets större nyproduktionspro-
jekt bedrivs idag i partnering.

Framtida byggprojekt 
Uppsalahems bostadshus bör bli mer varierade 
för att locka nya kunder. Målet är att tillhan-
dahålla ett större utbud av boendeformer för 
att attrahera många olika kategorier av hyres-
gäster. 

Under 2009 hoppas Uppsalahem kunna 
starta upp produktion i Nåntuna och Sun-
nersta, två egnahemdominerade stadsdelar 
där hyresrätter helt saknas som boendeform. 
I hyresrättsdominerade Gottsunda finns istäl-
let planer på att bygga radhus som egnahem 
i anslutning till Stenhammarsparken, för att 
åstadkomma ett mer blandat utbud av upplå-
telseformer och för att möjliggöra en bostads-
karriär inom stadsdelen. 

Det gångna året har Uppsalahem i stor 
konkurrens med andra fastighetsägare och  
exploatörer fått marktilldelning vid Frodepar-
ken som är en del av det nya Uppsala rese-

centrum som byggs runt Uppsalas centralsta-
tion. Projektet med resecentrum är Uppsalas 
största i modern tid och innefattar bland annat 
ombyggnad av stationsområdet, ett nytt cen-
trum för busstrafik, nya gator, garage, parker, 
hotell, kontor, handel och bostäder. Ombygg-
nationen påbörjades 2005 och beräknas vara 
färdig 2011 och bostäderna 2013. Bostadsläget 
är mycket attraktivt för Uppsalas många pend-
lare. Uppsalahems Frodeparken kan komma 
att innefatta runt 65 lägenheter. Husen kom-
mer att präglas av låg energiförbrukning och 
spännande arkitektur. I en del av fasaderna 
kan solpaneler i form av solceller komma att 
integreras samt solfångare placeras på taket. 

Student- och ungdomsbostäder 
Uppsala är en studentstad med två stora uni-
versitet. Studentbostadsmarknaden närmar sig 
balans. Detta tack vare nyproduktion i form 
av bland annat Uppsalahems 136 student-
bostäder i Observatoriet som har utvecklats i 
samarbete med ett antal studentnationer samt 
Uppsala universitet. Det är dock fortfarande 
stor efterfrågan på centrala bostäder för stu-
denter vid terminsstart. Uppsalahem kom-
mer att ha en fortsatt kontinuerlig dialog med 
studentkåren för att bedöma efterfrågan men 
anser i dagsläget att det är viktigare att satsa 
på att producera vanliga lägenheter och inte 
bara för studenter. Detta då efterfrågan på bo-
städer bedöms öka kraftigt under de närmsta 
åren då de många 1990-talisterna ska söka sin 
första egna bostad. 

Seniorbostäder  
och särskilda boenden 
Sveriges befolkning blir allt äldre. För att till-
godose behovet av boende hos Uppsalahems 
äldre kunder bygger bolaget vårdboenden 
och seniorbostäder. Under 2008 påbörjades 
byggnationen av 47 seniorlägenheter i Klock-
arlunden samtidigt som arbetena med 33 se-
niorlägenheter i Södergården och 50 vård-
boendeplatser i Västergården fortsatte. För 
att öka möjligheterna för Uppsalahems äldre 
hyresgäster att bo kvar i sitt bostadsområde 
planerar Uppsalahem att som ett komplement 
bygga nya hus med hiss och god tillgänglighet 
i anslutning till den äldre bebyggelsen, bland 
annat i Kåbo. 

Uppsalahems centrala studentbostä-
der i Observatoriet där de första 
hyresgästerna flyttade in 2008.
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Gröna gatan 2
Ombyggnad 300 hyresrätter
Planerad start 2009

Kvarngärdet
Ombyggnad 750 hyresrätter
56 lgh pågående 2008
56 lgh planerad start 2010 

Holmfrid
Nyproduktion 15 hyresrätter
Ombyggnad 8 hyresrätter
Pågående 2008

Kapplasse
Nyproduktion 18 hyresrätter 
Färdigställda 2008
Ombyggnad 27 bostadsrätter   
Pågående 2008

Två torn
Nyproduktion 800 hyresrätter
150 lgh planerad start 2009

Klockarlunden
Nyproduktion 47 seniorbostäder
Pågående 2008

Haubitsen
Nyproduktion 12 seniorbostäder
Ombyggnad 126 hyresrätter
Planerad start 2009

Observatoriet
Nyproduktion 136 studentbostäder
68 lgh färdigställda 2008
68 lgh inflyttning 2009

Stenhammarsparken*
Nyproduktion 20–24 egnahems-
radhus
Planerad byggstart 2010–2011

Stenhagens vårdboende
Nyproduktion 80 vårdbostäder
Färdigställda 2008

Västra Nåntuna
Nyproduktion 40 radhus,  
kedjehus och stödbostäder
Planerad start 2009

Mjölnaren
Nyproduktion 138 hyresrätter
Pågående 2008

Frodeparken*
Nyproduktion 65 hyresrätter
Planerad start 2012

Trasthagen
Nyproduktion 69 hyresrätter
Planerad start 2009/2010

Västergården/Södergården
Nyproduktion 50 vårdbostäder 
Nyproduktion 33 seniorbostäder
Pågående 2008

Fyrisvallen
Nyproduktion 166 hyresrätter
88 färdigställda 2008
78 inflyttning 2009

Järnmalmsvägen, Vattholma
Nyproduktion 5 stödbostäder
Pågående 2008

Bordtennisvägen, Storvreta
Nyproduktion 6 stödbostäder
Pågående 2008

J

* För att projektet ska bli av  
krävs markförvärv från  

Uppsala kommun.

UPPSALAHEMS  
AKTUELLA NYPRODUKTION 
OCH OMBYGGNADSPROJEKT
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Fastighetsvärdering

Värderingsmetod
Uppsalahem använder det Internetbaserade analysverktyget Dat-
scha för värdering av fastighetsbeståndet. Värderingarna verifie-
ras av ett värderingsföretag, Newsec Advice AB, som genomfört 
Uppsalahems värderingar för första gången 2008. Vid jämförelse 
med marknadsvärdering via konventionella metoder och kalkyl-
modeller får en värdering via Datscha anses vara mer översiktlig 
och medföra en något större osäkerhetsmarginal. 

Marknadsvärdet avser det mest sannolika priset vid en för-
säljning på den öppna fastighetsmarknaden vid en viss tidpunkt. 
Värderingen har skett med nedanstående antaganden och för-

perioden.

från hyresnivån i oktober 2008. Gällande lokalkontrakt  
antas fortsätta med samma villkor vid kontrakttidens ut-
gång. Kända framtida hyresjusteringar är inlagda. 

inflationen och ligga mellan 375 och 460 kronor per  
kvadratmeter och år. 

 
beroende på risk.

för bostäder och mellan 5,25 och 7,25 procent för lokaler.

Värderingsunderlag
Värderingarna har skett utifrån faktiska drift- och underhållskost-
nader som sedan justerats av Newsec till långsiktiga drift- och 
underhållskostnader utifrån ett marknadsmässigt antagande.

Newsec ansvarar även för att bedöma direktavkastningskravet. 
Uppsalahem ansvarar för att ta fram aktuella uppgifter om areor, 

hyror, drift- och underhållskostnader, fastighetstaxeringsuppgifter, 
räntebidrag samt övriga förutsättningar. 

Marknadsvärdet 2008
Marknadsvärdet uppgick per 2008-12-31 till 8 805 (8 787) mkr 
exklusive pågående projekt men inklusive 2 Torn AB och en bygg-
rätt om 1,0 mkr, och 9 251 (9 071) mkr inklusive pågående pro-
jekt. Till pågående projekt räknas nyproduktion som färdigställs 
under 2009.

 mkr

Marknadsvärde inkl. pågående  
projekt enligt värdeintyg 2008-12-31: 9 208

Marknadsvärde 2 Torn AB: 42

Byggrätt Storvreta: 1

Totalt 9 251

Värdeförändring mellan 2007 och 2008 förklaras enligt följande:

Förändring av fastighetsbeståndet under 2008 
 Inklusive  Exklusive 
 pågående pågående 
  projekt projekt

Bedömt marknadsvärde 2007 9 071 8 787

+  Investeringar* 476 207

+  Förvärv 0 0

–  Försäljningar –24 –24

+  Värdeförändring –272 –165

Bedömt marknadsvärde 2008 9 251 8 805

Värdeförändringen på fastighetsbeståndet är inklusive pågående 
projekt –3,0 procent och exklusive pågående projekt –1,9 procent. 

Att öka marknadsvärdet på bolaget är ett ägarkrav. Marknadsvärdet styr hur mycket  

som kan belånas för att finansiera investeringar och är även avgörande för vilken rating 

Uppsalahem får. Fastigheterna värderas varje år och 2008 hade Uppsalahems fastigheter, 

inklusive pågående projekt, ett marknadsvärde på 9,3 mdkr. 

* I summan ingår investeringar i Brf Kapplasse om 43 mkr. Denna fastighet 
är dock ej värderad.
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Bokfört värde mkr, exklusive pågående projekt
Marknadsvärden mkr, exklusive pågående projekt
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Bokfört värde och övervärde
Övervärden beräknas som skillnaden mellan bokfört 
värde och marknadsvärde. Fastigheternas bedömda 
marknadsvärde exklusive pågående projekt men inklu-
sive dotterbolaget 2 Torns råmark uppgick per årsslutet 
till 8 805 (8 787) mkr. Fastigheternas motsvarande bok-
förda värde uppgår till 4 189 (4 100) mkr. Övervärdet 
per årsskiftet bedömdes således till 4 616 (4 687) mkr 
eller 52 procent.  

Utifrån den genomförda marknadsvärderingen 
görs en bedömning om nedskrivning. Inga fastighe-
ter hade marknadsvärden som föranledde behov av 
nedskrivning.

Gunnar Widsell Karin Zakariasson

Av SFF aukt fastighetsvärderare Av SFF aukt fastighetsvärderare

Värdeintyg

Nedanstående fastigheter har värderats genom så kallad ”Samordnad värde-
ring” som innebär att Datschas värderingsmodell nyttjats och fastighetsägaren 
lagt in och ansvarar för korrekthet avseende fastighetsspecifik information 
som befintliga hyresavtal, areor och vakanser.

Newsec har därefter bedömt marknadsmässiga direktavkastningskrav 
och drift- och underhållskostnader. I Newsecs åtaganden ingår ej besiktning 
av fastigheterna, ej heller kontroll av FDS-utdrag.

Syftet med en Samordnad värdering är att ligga till grund för bokslut och 
baseras på att i värderingsmodellen inlagda basfakta om respektive fastighet 
från fastighetsägaren är korrekta. Då Newsec ej kontrollerat hyresavtal m 
m rekommenderas att inför belåning eller eventuell försäljning fullständig 
värdering genomförs i varje enskilt fall.

Den Samordnade värderingen har resulterat i ett totalt värde av fastig-
hetsbeståndet på 9 208 mkr vid värdetidpunkten 2008-12-31, se bilagd 
värdelista.

Stockholm 2009-02-26
Newsec Advice AB

Tåhättan i Sala backe.
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Ett hållbart boende bidrar till  
ett hållbart samhälle
Uppsala ska vara en bra och hälsosam stad att 
leva i. För Uppsalahem innebär det att med-
verka till en god miljö, att naturvärden tas till-
vara, att befintliga hus utvecklas med energi 
och miljö i fokus och att nya byggnader som 
uppförs placeras och utformas på ett sätt som 
gynnar miljön. Energi- och miljöfrågor är en 
integrerad del av Uppsalahems arbete och har 
stort fokus. Ett hållbart boende innebär för 
Uppsalahem att utveckla bostäderna på så sätt 
att nuvarande och kommande generationer 
får möjlighet till ett miljömässigt bra boende. 
Uppsalahem arbetar med detta inom flera om-

genom sju miljönyckeltal

varor och tjänster

mångfalden på grönytor

-
betare och kunder i miljöfrågor 

Nya energiutmaningar
Som Uppsalas största bostadsföretag har Upp-
salahem ett stort ansvar att bidra till minskad 
klimatpåverkan. Företaget har under flera år 
arbetat med att minska energianvändningen 
och miljöbelastningen i samhället genom att 
arbeta strukturerat och med tydliga mål. Un-

klimatutmaning om att minska energiför-
brukningen med 20 procent till år 2016, med 
2007 som basår. Det innebär att Uppsalahem 
ökar takten ytterligare för att minska energi-

Energi och miljö

användningen i beståndet, vilket även är ett 
krav från ägarna.

Energi- och miljönyckeltal
Uppsalahem är en stor användare av energi 
och analyserar därför kontinuerligt förbruk-
ningen av olika energislag och vatten för att 
minska användningen samt öka kostnadsef-
fektiviteten. För att synliggöra miljöbelast-
ningarna arbetar Uppsalahem med sju mil-
jönyckeltal – olja, el, värme, vatten, drivmedel, 
avfall och MIBB (miljöinventering i befintlig 
bebyggelse). För varje nyckeltal finns tydliga 
mål som följs upp årligen. 

Minskade utsläpp av växthusgaser
Minskade utsläpp av växthusgaser och fram-
förallt koldioxid har hög prioritet inom Upp-
salahem. Sedan 2004 har företaget minskat 
koldioxidutsläppen med 37 procent (norma-
lårskorrigerat). Under 2008 var minskningen 
10,5 procent. Bakomliggande faktorer är dels 
egna ansträngningar men även att fjärrvär-
men och elen som levereras blir allt mer mil-
jövänlig. 

99 procent av företagets koldioxidutsläpp 
kommer från driften av fastigheterna, reste-
rande från transporter. Sedan 2003 har ener-
gianvändningen minskat för varje år. Fokus 
under 2008 har varit att ta fram en tydlig plan 
och arbetsmetodik för energispararbetet. 

Från olja och el  
till klimatvänliga alternativ
Av den värme som används i fastigheterna är 
fjärrvärmen dominerande med över 95 pro-
cent av den totala värmeanvändningen, reste-
rande värme produceras av biobränsle, olja och 
el. Oljan är en dyr och ändlig resurs, men mest 
av allt är den en bidragande orsak till växthus-
effekten genom att den tillför koldioxid till 

Uppsalahems miljöpolicy

Uppsalahem ska i sin 

verksamhet planera för 

bostadsområden som ur 

miljösynpunkt är långsik-

tigt hållbara. De belast-

ningar på miljön som 

fastigheterna och deras 

skötsel medför ska minska 

och de bostäder som 

erbjuds ska ha god 

inomhusmiljö. 

Totalt 33 procent av all energi som används i Sverige nyttjas i byggnader. Uppsalahem 

arbetar systematiskt med att sänka förbrukningen och minska miljöpåverkan från el, värme 

och vatten. Mellan 2007 och 2016 har Uppsalahem som målsättning att minska sin  

energianvändning med 20 procent. 
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Att anpassa det äldre 
beståndet till dagens 

och framtidens krav på 
energi användning är 

ett prioriterat område. 
Uppsalahem har därför 
antagit SABO:s energi-

utmaning att sänka före-
tagets förbrukning med 

20 procent mellan  
år 2007 och 2016.  

Att finansiera  
de nödvändiga  

investeringarna är  
en stor utmaning. 
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VÄRME

160

2006 2007 200820052004

178

172

166

181,8
kWh/m2

177,5

174,6

172,0

168,4

Elförbrukningen

FASTIGHETSEL

20

2006 2007 200820052004

26

24

22

28

kWh/m2

28,3

26,1 26,2 26,226,1

VATTENFÖRBRUKNING

1400

2006 200720052004

1700

1600

1500

1 800

l/m2

1804,7 1803,6

2008

1749,0
1725,0

1795,7

Vattenförbrukningen

20 000

2005 20062004

35 000

30 000

25 000

40 000

ton CO2

31 832

2007 2008

31 584

40 814

28 761

25 756

KOLDIOXIDUTSLÄPP

Fjärrvärme, olja, el och drivmedel för 
servicebilar. 

naturen. För att minska användningen av olja 
och el för uppvärmning av fastigheter kommer 
Uppsalahem att före utgången av år 2010 byta 
ut oljepannor, elpannor och direktverkande el 
mot mer klimatvänliga energikällor. 

Biobränsle i Björklinge
Under 2008 har Uppsalahem installerat sin 
första pelletspanna. Pelletspannan har uppförts 
i Björklinge och kommer att försörja två om-
råden som tidigare värmts med el respektive 
olja. Utöver detta har två mindre elpannor kon-
verterats bort; i Sunnersta har ett stödboende 
anslutits till fjärrvärmenätet och i Rasbo har 
ett stödboende försetts med en värmepump 
som mer än halverar elberoendet. Samman-
taget beräknas de genomförda projekten ge 
en minskning av de årliga koldioxidutsläppen 
på 450 ton under 2008. Stödboendet i Rasbo 
kommer även att verka som pilotprojekt för 
Uppsalahems framtida installationer av sol-
värme. Solfångarna kommer att installeras 
under 2009. 

Uppsalahem köper Grön El
Ett område där det är möjligt att minska an-
vändningen av fastighetsel är inom belysning. 
Uppsalahem arbetar med att byta ut befintlig 
belysning i gemensamma utrymmen mot en-
ergieffektiv och närvarostyrd belysning. Vid 
utbyte av trasiga glödlampor används enbart 
lågenergilampor. Uppsalahem byter även kon-
tinuerligt ut gamla tvättmaskiner mot nya, en 
effektiv åtgärd som sparar både el och vatten 
och ger ett mervärde till hyresgästen. Den el 
som Uppsalahem köper är så kallad Grön El. 
Det innebär att Uppsalahem bidrar till en ut-
veckling av miljövänliga alternativ för fram-
ställning av el.

Pilotprojekt för vattenbesparing 
Under senare delen av 2008 genomfördes ett 
större vattensparprojekt i området Stenhagen. I 
projektet ingick byte till snålspolande armatu-
rer i kök och badrum. Då Uppsala först under 
2007/2008 fick avhärdat dricksvatten är det 
inte förrän nu dessa åtgärder är genomförbara. 
Projektet syftar till att påvisa vilka besparingar 
som är möjliga, utvärdera olika tekniska lös-
ningar och därefter besluta om Uppsalahem 
ska arbeta mer med denna typ av vattenbespa-
ringsåtgärd i framtiden. Projektet kommer att 
få genomslag under 2009.  

Källsortering  
– ansvarsfullt resursutnyttjande
I alla Uppsalahems bostadsområden finns mil-
jöstugor. Möjligheten att sortera avfall varierar 
mellan bostadsområdena, men sortering för 
brännbart material och kompostering finns i 
alla miljöstugor. De flesta har även fraktioner 
för sortering av papper, kartong och glas. Upp-
salahem har under 2008 initierat en översyn 
av miljöstugorna för att få ett mer enhetligt 
upplägg med mer fokus på helhetslösningar.

MIBB
Ett av Uppsalahems övergripande miljömål 
rör inomhusklimatet. Uppsalahems metod 
att kvalitetssäkra inomhusklimatet förkortas 
MIBB och står för miljöinventering i befintlig 
bebyggelse. Metoden ger kunskap om vilken 
status fastigheterna har ur miljösynpunkt samt 
visar på förbättringsmöjligheter. Varje år MI-
BB-inventeras minst 1 000 lägenheter.  

Energideklarationer
Lagen om energideklarationer, som bygger på 
ett EG-direktiv, trädde i kraft i oktober 2006. 
Lagen säger bland annat att samtliga byggna-
der i Sverige som hyrs ut med nyttjanderätt 
ska energideklareras innan 2009. En rapport 
från Boverket vid årsskiftet visade dock att 
endast 14 procent av de berörda byggnaderna 
var deklarerade. 

Uppsalahem ligger långt fram i arbetet 
med energideklarationer. Över halva bestån-
det är deklarerat och en beställning är avtalad 
där resterande byggnader kommer att vara 
deklarerade före sista juni 2009. För att på ett 
kostnadseffektivt sätt energideklarera byggna-
derna har Uppsalahem arbetat systematiskt 
genom att använda den kunskap som finns i 
företaget kombinerat med en certifierad en-
ergiexpert. Strategin har visat sig vara mycket 
lyckosam och de beräknade besparingarna från 
åtgärdsförslagen överstiger kostnaderna för 
deklarationerna. 

Energi och miljö  
i ny- och ombyggnation
Uppsalahem är en av de största byggherrarna i 
Uppsala och har sedan många år arbetat med 
miljöfrågorna när nya bostäder uppförts. Ke-
mikalier i byggmaterial och energianvänd-
ningen i fastigheter har stor miljöpåverkan. 
Inför varje nyproduktionsprojekt och större 
ombyggnadsprojekt upprättar Uppsalahem en 
projektanpassad miljöplan, som även används 
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som underlag och kravspecifikation för projek-
törer och entreprenörer. Beskrivningen syftar 
till att skapa en sund miljö för både boende 
och personal.

Enligt Boverkets byggregler ska nyprodu-
cerade bostäder idag klara ett energikrav på 
110 kWh/m², år. I detta inkluderas energi för 
värme, varmvatten samt fastighetsel. Uppsa-
lahem har i de tre senaste nyproduktionspro-
jekten projekterat för en energianvändning på 
100, 98 respektive 95 kWh/m², år. Vidare har 
Uppsalahem en målsättning att de nyproduk-
tionsprojekt som initieras 2011 ska klara ett 
ännu hårdare energikrav på 85 kWh/m², år. 

Det är dock i de äldre fastigheterna som 
möjligheterna till besparingar är som störst. 
Uppsalahem arbetar kontinuerligt med fast-
ighetsförnyelse i det befintliga beståndet. I 
samband med detta läggs stor vikt vid att in-
kludera åtgärder som minskar byggnadernas 
uppvärmningsbehov och tydliga energimål 
sätts upp. Inför större ombyggnationer utre-
der Uppsalahem om det finns förutsättningar 
för att till exempel installera värmeåtervinning 
på ventilationen, byta till mer energieffektiva 
fönster och tilläggsisolera fasader.  

Utrustning för individuell mätning av kall- 
och varmvattenförbrukning installeras i all ny-
produktion och vid större ombyggnationer. 

Information
Uppsalahem arbetar aktivt med att stödja hy-
resgästerna i miljöarbetet. Ett exempel är det 
samarbetsprojekt med Hyresgästföreningen 
som behandlar källsortering. Uppsalahem 

kommunicerar även energi- och miljöbudska-
pet till kunder och medarbetare i samband 
med bomöten och på webben. I artiklar som 
publiceras på hemsidan och i kundtidningen 
kan kunderna läsa och lära sig mera om hur 
de kan påverka energiåtgången. På www.upp-
salahem.se finns en egen flik med information 
om energi och miljö. 

Gemensamt ansvar
Uppsalahem ger alla boende förutsättningar 
att leva mer miljövänligt, men det krävs att 
alla tar sitt ansvar genom att spara energi och 
vatten, sortera sopor och acceptera en lägre 
inomhustemperatur. En ökning av inomhus-
temperaturen med en grad ökar energianvänd-
ningen för uppvärmningen med 5 procent. 
En tänkvärd siffra för de som vill höja den 
20-gradiga inomhustemperaturen. 

Nyproduktionen Frodeparken, vars 
fasad delvis kommer att utgöras av 
solceller, har byggstart planerad till 
2012. Under 2009 kommer 
Uppsalahems första projekt med 
solceller att starta i Rasbo.

Miljönyckeltal

MILJÖ-
ASPEKT

ENHET MILJÖMÅL  
2008

UTFALL 
2007

UTFALL 
2008

RESULTAT KOMMENTAR

Värme (klimat-
korrigerat)

kWh/m2, år 168,2 172,0 168,4    Målet uppnåddes 
knappt.

Målet var att minska med 2,2 %, utfallet blev 
–2,1 %. 

El kWh/m2, år 25,8 26,2 26,2  Målet uppnåddes 
inte.

Satsning på trygghet i form av belysning samt till-
komst av elintensivare nyproduktion har medfört att 
elanvändningen är oförändrad. 

Vatten l/m2, år 1723 1749 1 725 Målet uppnåddes 
knappt.

Målet var att minska med 1,5 %, utfallet blev 
–1,4 %. 

Olja Antal anläggningar 0 före 
2011

20 19 En anläggning har konverterats. Arbetet går en-
ligt plan. 

Avfall kg/m2, år  
osorterat avfall

5,8 6,2 6,1 Målet uppnåddes 
inte.

Arbetet med avfall har påbörjats ordentligt 
2008.

MIBB Antal inventerade 
lägenheter/år

1 000 1 000 1 445 Målet uppnåddes 
med god marginal. 

 

Drivmedel % Andel bilar med 
alternativt bränsle*

99 98 99 Målet uppnåddes. Alla nyinköpta bilar har följt kommunens inköps-
policy.

* I alternativt bränsle ingår el, etanol och EcoPar®.
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Ägar- och koncernstruktur
Uppsala kommuns bolag Uppsala Stadshus 
AB äger 100 procent av aktierna i Uppsala-
hem AB. Uppsalahemkoncernen består av 
Uppsalahem AB som är moderbolag till fyra 
dotterbolag; Uppsalahem Servicebostäder AB, 
Fastighetsbolaget Storvreta Centrum HB, 2 
Torn AB samt det vilande bolaget Uppsala-
hem Attika AB.

Politiskt sammansatt styrelse
Uppsalahem har som kommunägt företag en 
styrelse vars politiska sammansättning speglar 
Uppsala kommunfullmäktige. Styrelsens nio 
ledamöter och fyra suppleanter är valda av 
kommunfullmäktige. Ägardirektiven för Upp-
salahem fastställs av kommunfullmäktige och 
av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen sammanträder sex gånger per år 
och inför varje styrelsemöte träffas styrelsens 
arbetsutskott för att förbereda de ärenden som 
ska tas upp på mötet. Arbetsutskottet består 

ordförande samt en arbetstagarrepresentant. 
Vid behov hålls extra styrelse- och arbetsut-
skottsmöten. Till styrelsesammanträdena kal-
las förutom ledamöter även suppleanter och 
representanter utsedda av arbetstagarorgani-
sationerna, men de har inte rösträtt. 

Uppsalahems vd är, med stöd av tjäns-
temän i bolaget, föredragande vid styrelsens 
sammanträden. Vid styrelsemötet då årsredo-
visningen fastställs redogör bolagets revisorer 
för sina iakttagelser från förvaltnings- och bok-
slutsrevisionen. 

Bolagets ledning
Uppsalahems vd har till sitt stöd företags-
ledningen som består av cheferna för affärs-
områdena Bostad, Bostadsproduktion och 
Servicebostäder samt affärsstödscheferna för 

Organisation och styrning

ekonomi, finans och personal. Företagsled-
ningen sammanträder kontinuerligt för att 
behandla företagsstrategiska frågor. 

Som komplement finns en verksamhets-
ledning som behandlar mer operativa frågor.

Vid behov skapas sakkunniga råd vars 
uppdrag är att bistå med kunskap och lämna 
förslag till beslutsfattande. 

Tydlig linjeorganisation
Uppsalahem har en ändamålsenlig och effektiv 
linjeorganisation och arbetar i sina affärs- och 
verksamhetsområden nära kunden. Förutom 
de tre affärsområdena Bostad, Bostadspro-
duktion och Servicebostäder finns affärsstöd 
med funktioner för ekonomi, finans, personal 
och information. För att kunna leva upp till 
kärnvärdena trygghet, trivsel och dialog och 
för att kunna vara ”lite mera värd” bedriver 
Uppsalahem en stor del av utförarverksam-
heten med egna medarbetare. 

Affärsområde Bostad sköter  
den huvudsakliga förvaltningen
Bostad är Uppsalahems största affärsområde, 
med 85 procent av alla medarbetare, och arbe-
tar huvudsakligen med förvaltning. Verksam-
heten inom affärsområdet är indelad i fyra geo-
grafiska distrikt – City, Eriksberg, Gottsunda 
och Sala backe. På distriktskontoren arbetar 
en ansvarig distriktschef, förvaltare, assistenter 
och kvartersvärdar. 

Distrikten är beställare av tjänster till de 
interna utförarna inom verksamhetsområdena 
Kundtjänst och Fastighetsservice. Kundtjänst 
har en central funktion för kunden och svarar 
på alla typer av frågor samt ansvarar för uthyr-
ningen av bostäder. Fastighetsservice sköter all 
typ av teknisk service, från fastighetsskötsel till 
utvecklingen av energisnålare boenden.

Uppsala kommun

Uppsala Stadshus AB

Uppsalahem AB

Dotterbolag:

Uppsalahem Servicebostäder AB
Storvreta Centrum HB

2 Torn AB
Uppsalahem Attika AB

ÄGARSTRUKTUR

Som kommunägt bolag har Uppsalahem en politiskt sammansatt styrelse. I företagsled-

ningen har vd sitt stöd som grundar sig i en ändamålsenlig och effektiv linjeorganisation. 

Uppsalahems kärnvärden, trygghet, trivsel och dialog uppfylls genom att Uppsalahems 

verksamhet till stor del bedrivs med egna medarbetare.  
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Affärsområde Bostadsproduktion 
bygger nytt och bygger om
Bostadsproduktion ansvarar för att initiera och 
utveckla nybyggnadsprojekt med vacker och 
spännande arkitektur. En allt större del av af-
färsområdets arbete består även av planering 
av ombyggnadsprojekt i Uppsalahems äldre 
bostadsbestånd. Affärsområdet ansvarar också 
för koncernens inköp och upphandlingar inom 
ramen för lagen om offentlig upphandling.

Affärsområde Servicebostäder  
har specialbostäderna
Dotterbolaget Servicebostäder äger och förval-
tar Uppsalahems seniorboenden och särskilda 
boenden. Servicebostäders huvudsakliga hy-
resgäst är Uppsala kommun som i sin tur hyr 
ut till hyresgäster med särskilda behov. Service-
bostäder har en egen ekonomi och verksamhet 
i ett eget bolag och upphandlar stödfunktioner 
och tjänster inom Uppsalahem eller externt.

Två årliga revisioner
Uppsalahem genomgår varje år två revisioner – 
en ekonomisk som utförs av externa revisorer 
och en lekmannarevision utförd av lekmän 
valda av kommunfullmäktige. Vid det styrel-
semöte där årsredovisningen fastställs redogör 
de externa revisorerna för sina iakttagelser från 
förvaltnings- och bokslutsrevision.

I N T E R N K O N T R O L L
Uppsalahem arbetar strukturerat med intern-
kontroll på olika nivåer i organisationen. 

Styrningsprocess 
Uppsalahem följer de bolagsordningar som 
styr verksamheten samt ägarnas direktiv. Verk-
samheten är även styrd av ett antal fastställda 
policier och rutinbeskrivningar som kontinuer-
ligt uppdateras.  Styrelsens arbetsuppgifter och 
ansvar beskrivs i en arbetsordning för Uppsa-
lahems styrelse. Styrelsen har även antagit en 
vd-instruktion där ansvarsfördelningen mel-
lan styrelse och vd tydliggörs. Uppsalahems 
processorganisation, processbeskrivningar och 
dess implementering är kartlagda och doku-
menterade sedan december 2002. En uppdate-
ring av processerna och dokumentationen sker 
i samband med väsentliga förändringar.

Varje år fastställer styrelsen koncernens 
affärsplan, vilken är upprättad utifrån ägarnas 
krav och direktiv såsom de beskrivs i kommu-
nens verksamhetsplan, IVE. Affärsplanen lig-
ger sedan till grund för de verksamhetsplaner 

och affärsområdesplaner med konkreta mål 
som upprättas av varje enhets verksamhet. 
Uppföljning görs i maj och november varje år. 
Enheternas mål och verksamhet implemen-
teras genom individuella mål för de enskilda 
medarbetarna. 

Uppföljningsprocess
Styrelsen hålls informerad om den löpande 
verksamheten genom rapporter och munt-
liga dragningar enligt en av styrelsen beslutad 
mötesplan. Dessutom informeras styrelsen om 
fullmakter som vd och styrelseordförande gett 
till övriga i Uppsalahems organisation. Styrel-
sens arbetsutskott och ordförande är mycket 
aktiva och insatta i verksamheten och det är 
inte ovanligt att extrainsatta sammanträden 
sker under året. 

Genomgång av internkontrollen
Under 2008 har Uppsalahem sett över hur 
den egna strukturen stämmer överens med 
kommunens krav på internkontroll för att se 
om förändringar behöver ske. En ny intern-
kontrollplan har tagits fram vilken antogs av 
styrelsen i december. Företagets fullmakter, 
behörigheter och attestrutiner kommer att 
ses över under första kvartalet 2009.

Affärsstöd

Bostadsproduktion ServicebostäderBostad

Distrikt

Kundtjänst

Fastighetsservice

Ekonomi, finans, 
information och personal

Vd

City

Eriksberg

Gottsunda

Sala backe

ORGANISATIONSSTRUKTUR
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Rätt kompetens  
– en förutsättning för framgång 
För att utveckla företaget och för att lyckas 
med de affärsmässiga målsättningarna krävs 
en ändamålsenlig och effektiv organisation 
med kompetenta medarbetare. Uppsalahem 
bedriver en strategisk kompetensförsörjnings-
process som innebär att företaget ska attrahe-
ra, rekrytera, kompetensutveckla och behålla 
medarbetare.  

Inom Uppsalahem finns ett fyrtiotal olika 
yrkesroller som hanterar en blandning av dag-
liga praktiska arbetsuppgifter och mer långsik-
tigt strategiska uppgifter. Den samhälleliga och 
tekniska utvecklingen ställer kontinuerligt nya 

Medarbetare och kompetens

utmanande krav på fastighetsägare inom områ-
den som energi och miljö, fastighetsutveckling 
samt interaktiv kommunikation. Som en följd 
av detta ökar andelen nyrekryterade med hög-
skoleutbildning och företagets genomsnittliga 
utbildningsnivå ökar därmed stadigt samtidigt 
som företaget genomgår en föryngring.

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarna utgör en stor konkurrensfördel 
för Uppsalahem som företag. För att trygga 
framtida rekryteringar krävs ett attraktivt ar-
betsgivarvarumärke. Uppsalahem marknads-
för sig dels genom att vända sig till ungdomar 
som ännu inte gjort sitt yrkesval, via prao och 
sommarjobb. Dels mot unga högskolestuden-
ter via arbetsmarknadsdagar, examensjobb och 
traineeplatser. Tillsammans med övriga aktö-
rer inom fastighetsbranschen i Uppsala har det 
under året startats ett samarbete med mål att 
öka branschens attraktivitet och att verka för 
en gymnasieutbildning med inriktning mot 
fastigheter. För att mäta företagets attrakti-
vitet som arbetsgivare följs antalet sökande 
till varje ledig tjänst upp. Antalet kompetenta 
sökande till varje tjänst låg under 2008 på en 
mycket hög nivå. 

2003 startades ett traineeprogram med 
syfte att ge unga med högskoleutbildning en 
snabb start i sin yrkeskarriär inom fastighets-
branschen. Programmet är ettårigt och är ett 
samarbete med Sveriges allmännyttiga bo-
stadsbolags intresseorganisation, SABO. 

Medarbetare som trivs
Uppsalahem ska vara en arbetsplats som 
präglas av arbetsglädje. Vartannat år genom-
för företaget en medarbetarenkät för att mäta 
upplevelsen av Uppsalahem som arbetsgivare. 
Undersökningen visar på mycket goda resultat 
och hög trivsel bland medarbetarna även om 
resultatet har sjunkit något mellan åren 2006 

2003 2006 2008

60

40

20

80

Index
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Nöjd medarbetareindex

Stolta medarbetare

Delaktighet

MEDARBETARUNDERSÖKNING  
– RESULTAT

Magnus Leijonhufvud, nöjd medarbetare sedan 1989, är en av våra omtyckta  
kvartersvärdar i Sala backe. 

Uppsalahem ska uppfattas som ett utvecklingsinriktat och professionellt företag där  

medarbetarna med ett stort engagemang och på ett affärsmässigt sätt arbetar för att  

vara ”lite mera värd”. 
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och 2008. Förutom nyckeltal för nöjd med-
arbetarindex följs extra noga utvecklingen av 
stolta medarbetare samt medarbetarnas känsla 
av delaktighet. Varje avdelning bearbetar sitt 
resultat och tar fram två utvecklingsområden 
som ska förbättras. Ett gemensamt mål till 
2009 är att utveckla ett tydligare ledarskap.

Måldialog  
– medarbetarsamtal som engagerar
Modellen för medarbetarsamtal inom Upp-
salahem är en måldialog som syftar till att 
öka medarbetarnas delaktighet i företagets 
utveckling. Affärsplanens mål bryts ner och 
konkretiseras via verksamhetsplaner för att 
sedan formuleras till individuella mål som 
medarbetaren upprättar i samråd med sin 
chef. Måluppfyllelsen ger en direkt koppling 
till lönesättningen som blir mer tydlig och lät-
tare att påverka genom medarbetarens egna 
insatser och utveckling. 

Uppsalahems medarbetare i siffror

Antal tillsvidareanställda 240 (232) personer, varav 99 (92) tjänstemän  
och 141 (140) fastighetsanställda

Personalomsättning 7,8 (9,5) % 

Medelålder 45 (45) år

Genomsnittlig anställningstid 13 (13) år

Sjukfrånvaro 4,7 (5,4) % 

Nyrekryterade tillsvidareanställda 26 personer

Uppsalahems tankesmedjor är till för att skapa öppna och kreativa diskussioner som hjälper till att 
driva företaget framåt. Vid varje tillfälle deltar någon från ledningsgruppen som moderator. Från 
vänster: Anders Paulsen, fastighetsekonom, Anni Carpelan, fastighetsförvaltare, Katarina Härner, 
energi- och miljöcontroller, Tommy Matsson, projektledare nyproduktion, Hossein Khoshnood, 
kvartersvärd, Åsa Hedenberg, vd, och Erik Willén, snickare.

Jämställdhet och mångfald
Alla medarbetare på Uppsalahem ska förstå 
kundens situation. Alla kunder är olika, där-
för behövs medarbetare med olika kulturell 
bakgrund, språklig kompetens, etnicitet, ål-
der och kön. Trots att få kvinnor utbildar sig 
inom hantverksyrken hoppas Uppsalahem att 
företagets satsningar på ungdomar ska locka 
fler unga kvinnor att göra ett otraditionellt yr-
kesval och att även ungdomar med invandrar-
bakgrund inspireras till att söka sig till fastig-
hetsbranschen. I företagsledningen och bland 
tjänstemännen är könsfördelningen jämn. 

Ett hälsodiplomerat företag
Investeringar görs i förebyggande hälsovård 
och i en trygg och säker arbetsmiljö. Uppsala-
hems medarbetare stimuleras till att ta ett eget 
ansvar för sin hälsa och företaget arbetar aktivt 
för en hög frisknärvaro. Medarbetare erbjuds 
bland annat att träna en timme per vecka på 

Medelåldern var 45 år för tjänste män och 
44 år för fastighets anställda.
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Antalet anställda har ökat under 2008.

TOTALT ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA
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Sjukfrånvaron minskar stadigt. 
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Personalomsättningen låg 2008 på  
7,8 procent.
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Hittills har Uppsalahems 
traineeprogram haft elva 

deltagare varav fem arbetar 
kvar inom Uppsalahem, fyra 

har fortsatt sin karriär hos andra 
fastighetsbolag och två deltar  

i programmet 2008–2009. 
Från vänster: Freddie Norman, 

projektledare nyproduktion, 
Martin Nordlindh, trainee,  
Sara Westberg, fastighets - 

chef Servicebostäder,  
Christofer Bernebring, 

fastighetsförvaltare,  
Carolina Nordling, projekt-

samordnare, Mathias Lantz, 
trainee, och sittande Annie 

Carpelan, fastighetsförvaltare.

betald arbetstid. Hälsoprofiler genomförs re-
gelbundet för medarbetare som är över 35 år 
och för att underlätta till egna aktiviteter så 
subventioneras träningskort, massage och olika 
gruppaktiviteter. En medveten och konsekvent 
satsning på tidig rehabilitering och snabba in-
satser har gjort att sjukfrånvaron har sjunkit. 
Arbetsskade- och tillbudsfrekvensen ligger 
på en låg nivå. Sedan 2003 kvalitetsgranskas 
företaget varje år av Korpen och har erhållit 
Korpens hälsodiplomering.

Antalet medarbetare ökar
En hög ambition att hantera energiutmaning-
arna i kombination med en stadig ökning av 
fastighetsbeståndet har medfört att medel-
antalet anställda har ökat till 230 (222). Som 
ett led i kostnadseffektiviseringar utförs även 
allt fler arbetsuppgifter i egen regi genom att 
medarbetare inom hantverksyrken och fast-
ighetsskötsel har breddat sin kompetens inom 
exempelvis trädfällning, stubbfräsning, klot-
tersanering och arbeten som kräver skylift. 
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Lagen om skydd mot olyckor
Uppsalahem har under 2008 tagit fram ett handlingsprogram 
enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). En analys har ge-
nomförts av vilka risker som finns i och runt Uppsalahems verk-
samhet och en lista har tagits fram som beskriver vilka åtgärder 
som ska vidtas under 2009 och därefter för att minska riskerna 
för skadehändelser. Handlingsprogrammet har överlämnats till 
kommunstyrelsen.

Brandskyddsarbete
Brandmyndigheten kräver, med stöd av LSO, att systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) utförs inom alla verksamheter inom 
kommunen. SBA innebär att på ett organiserat och fortlöpande 
sätt planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera och följa upp 
brandskyddsarbetet. Arbetet med att utföra SBA inom Uppsala-
hem leds av en särskilt utsedd brandskyddsansvarig. Översynen 
omfattar såväl bostadsfastigheter och lokaler som personalutrym-
men och verkstäder. 

IT-säkerhet
Med hjälp av ett externt konsultföretag genomförs vartannat år, 
senast hösten 2008, en genomgång av IT-säkerheten. Det som 
särskilt granskas är organisation, fysisk säkerhet, drift, nätverk och 
kommunikation samt autentisering (fastställande av identitet) och 
auktorisering (behörighetskontroll). 

Arbetsmiljö
Uppsalahem följer de riktlinjer som arbetsmiljölagen föreskriver 
vilket innebär att det i den dagliga verksamheten ingår att un-
dersöka – riskbedöma – åtgärda och kontrollera fysiska, psyko-
logiska och sociala arbetsförhållanden som kan påverka hälsa på 
arbetsplatsen. Tillbuds- och arbetsskaderapportering, sjukfrånvaro, 
skyddsronderingar, hälsokontroller och medarbetarundersökning 
är ytterligare verktyg som används för riskbedömning och som 
ger underlag till åtgärds- och handlingsplaner.

Utbildning
En viktig del av säkerhetsarbetet är att säkerställa att medarbetarna 
har en hög kunskapsnivå inom säkerhetsområdet. Stor vikt läggs 
vid att även nyanställda får del av utbildningen.

Uppsalahem genomför kontinuerligt en utbildning om han-
tering av hot och våld för de medarbetare som arbetar nära våra 

Risk och säkerhet

kunder. Under 2007–2008 har även all personal utbildats i syste-
matiskt brandskyddsarbete (SBA). Utbildning i fastighetsägaran-
svar har genomförts för alla distriktschefer och förvaltare. 

Försäkringar
Uppsalahem har ett försäkringsskydd som omfattar fastighets-
försäkring, företagsförsäkring, motorförsäkring, saneringsavtal 
samt vd- och styrelseförsäkring. Samtliga fastigheter är fullvär-
desförsäkrade. Vidare är alla medarbetare försäkrade enligt kol-
lektivavtalens riktlinjer.

Extraordinära händelser
Lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting innebär en beredskap att möta olika kriser som sätter 
de normala samhällssystemen ur funktion. Uppsala kommun har 
utsett en krisledningsnämnd som kommer att träda i funktion om 
en sådan händelse inträffar. Även Uppsalahem har en utsedd kris-
ledningsgrupp och en krisledningsplan som kommer att användas 
om en allvarlig kris inträffar som berör Uppsalahem.

Arbetet med risk och säkerhet berör alla som arbetar inom Uppsalahem. Mycket av arbetet  

är styrt av lagar som ställer krav på riskanalyser, handlingsplaner och kontroller. 
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MARKNADSRÄNTOR 2004–2008

Oro i världsekonomin och finansmarknaderna 2008
Den avmattning i konjunkturen som började märkas redan under 
2007 fortsatte under 2008. BNP beräknas ha ökat med endast 
0,7 procent under 2008, att jämföra med 2,8 procent 2007 och 
4,0 procent 2006. Inflationen fortsatte stiga fram till september 
2008 då den uppgick till 4,4 procent. Därefter har inflationen 
sjunkit snabbt till följd av lägre priser på energi och livsmedel samt 
sjunkande räntor. KPI uppmättes vid årsskiftet till 0,9 procent. 
Oljepriset har utvecklats dramatiskt under året med en kraftig 
prisuppgång till över 140 USD per fat i juli och därefter ett fall 
ner till under 40 USD per fat i december. Även elpriset har sjunkit 
kraftigt under hösten.  

Den finansoro som startade med problem på bolånemarkna-
den i USA under 2007 förvärrades under 2008. Räntorna fortsatte 
stiga fram till i oktober 2008 då tre månaders Stibor nådde en 
topp på 5,6 procent. Riksbanken har under samma tid höjt repo-
räntan tre gånger från en nivå på 4,0 procent vid förra årsskiftet 
till 4,75 procent. I mitten av september förvärrades finanskrisen 
hastigt när den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers 
gick i konkurs. Förtroendet försvann från kreditmarknaderna som 
delvis upphörde att fungera. Även företagscertifikatmarknaden i 

Diagrammet visar hur räntorna har utvecklats de senaste fem åren.

Tillväxten i Uppsala fortsätter trots finanskrisen. Uppsalahem uppvisar bra resultat  

och företaget har ett fortsatt bra kreditbetyg. Under 2008 har företaget förbättrat  

likviditetsberedskapen genom att bland annat utöka volymen lånelöften. 

Sverige drabbades liksom interbankmarknaden. Bankerna vågade 
inte längre låna ut till varandra vilket fick till följd att riskpremier 
och lånemarginaler steg kraftigt, även i Sverige. Ett antal åtgär-
der vidtogs från myndigheternas sida i USA och Europa för att 
stabilisera kreditmarknaden, bland annat genomfördes kraftiga 
räntesänkningar. Sedan mitten av oktober har Riksbanken sänkt 
reporäntan i tre steg till 2,0 procent. Även tremånadersräntan 
och femårsräntan har kommit ner under hösten.

Lågkonjunkturen har inte nått Uppsala än
Höstens oro kring den vikande konjunkturen går inte att avläsa 
från de aktuella ekonomiska indikatorerna för Uppsala kommun 
och län. Trots en viss avmattning på arbetsmarknaden och lång-
sammare utveckling av nystartade företag ligger många indika-
torer på höga nivåer, vilket bekräftar att Uppsala påverkas senare 
i konjunkturcykeln.

Lönesumman inom Uppsala läns privata sektor fortsätter att 
utvecklas starkt under årets andra kvartal då ökningen jämfört 
med samma period föregående år är 10,1 procent eller 5,7 mdkr. 
Motsvarande procentökning i riket är 8,0 procent. Liknande trend 
noteras inom den offentliga sektorn som är särskilt stark i Uppsala 

5 år Swap 3 månader Stibor Reporänta
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kommun. Ökningen av lönesumman inom den berörda sektorn 
är 4,8 procent att jämföra med en genomsnittlig ökning i riket 
på 4,3 procent.

Antalet nystartade företag under det tredje kvartalet uppgår 
till 225, vilket är 16,0 procent färre än föregående år. Motsvarande 
för riket är 7,0 procent färre. 

Sysselsättningen i Uppsala län ökade med knappt 1 500 perso-
ner eller 0,9 procent, främst inom civila myndigheter och forskning 
och utbildningsverksamhet. I riket ökade sysselsättningen med 
0,5 procent. Den öppna arbetslösheten minskade både i länet 
och i kommunen med 0,5 procent, vilket är bättre jämfört med 
rikets minskning på 0,1 procent. Antalet lediga jobb minskar 
framför allt inom service-, omsorgs- och försäljningsarbete. Un-
der det tredje kvartalet 2008 anmäldes 2 334 lediga platser till 
Arbetsförmedlingen i Uppsala kommun, vilket är en minskning 
med 26 procent. Motsvarande minskning i länet och riket är 23 
respektive 34 procent under samma period.

Befolkningsökningen visar ett nytt rekord med 2 395 nya 
invånare under årets första tre kvartal. Trots det byggs det färre 

bostäder. Jämfört med tredje kvartalet 2007 uppgår minskningen 
till 62 procent, vilket kan förklaras av konjunkturrelaterade orsaker. 
Vid utgången av 2008 hade 700 nya bostäder påbörjats. 

Uppsalahems finanspolicy reglerar  
ansvar och riskhantering
Uppsalahems finansverksamhet regleras av bolagets finanspo-
licy som fastställs av styrelsen varje år. Policyn överensstämmer 
i huvudsak med Uppsala kommuns finanspolicy. I policyn anges 
hur ansvaret för finansverksamheten fördelas och hur bolagets 
finansiella risker ska hanteras. Rapportering av bolagets finansiella 
positioner sker löpande till vd och styrelsen. Finansverksamhetens 

genom en effektiv skuldförvaltning

Finansiell 
risk

Definition Riskbegränsning

Refinansie-
ringsrisk

Refinansieringsrisk är risken att inte kunna betala bolagets 
skulder när de förfaller utan att det blir orimligt dyrt.

En skuldportfölj med kort lånebindning medför en högre refinan-
sieringsrisk. En spridning av kapitalförfallen över tid eftersträvas 
därför. Styrelsen fastställer minsta tillåtna genomsnittliga löptid i 
låneportföljen samt hur stor likviditetsberedskapen ska vara. 
Att sprida lån och lånelöften mellan flera kreditgivare är ock-
så en metod som Uppsalahem använder för att minska refi-
nansieringsrisken.

Ränterisk Med ränterisk avses risken att ogynnsamma ränterörelser le-
der till resultatförluster.

Ränteförfallen ska spridas över tid. I finanspolicyn fastslås hur 
stor andel av skulden som får ränteomsättas inom det närmas-
te året och hur ränteförfallen därefter ska fördelas.  
Uppsalahems nyupplåning har vanligtvis kort räntebindning.  
Derivatprodukter, framför allt ränteswappar, används därför 
för att förlänga räntebindningen. 

Kredit- och 
motpartsrisk

Med kreditrisk, här synonymt med motpartsrisk, menas ris-
ken att den som lånat pengar av Uppsalahem inte kan beta-
la tillbaka. En sådan risk finns även när pengar sätts in på 
vanligt bankkonto. Ett derivatkontrakt kan också medföra en 
motpartsrisk.

I finanspolicyn fastslås vilka motparter som är tillåtna samt hur 
stor exponeringen får vara på var och en av dessa. Målsätt-
ningen är att sprida såväl fordringar som skulder på ett antal 
motparter. 
Finansiella derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har 
tecknat ett internationellt swapavtal (ISDA) med Uppsalahem.

Valutarisk Med valutarisk menas risken för att skulder i utländsk valuta 
ökar i värde på grund av en depreciering (försvagning) av 
den egna valutan i relation till lånevalutan. Vid inköp från ut-
landet kan en sådan risk uppstå i form av en leverantörs-
skuld i utländsk valuta.

Uppsalahem har inga skulder eller placeringar i utländsk va-
luta. Skulle sådana uppstå ska de valutasäkras till 100 pro-
cent. 
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Skuldens kapitalbindning

Fortsatt bra kreditbetyg
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s publicerade den 14 
november 2008 sin senaste årliga bedömning av Uppsalahem. 
Institutet bekräftade nuvarande rating. Det innebär att ratingin-
stitutet fastställde samma kreditbetyg som Uppsalahem haft sedan 
år 2000. Bolaget har därmed en långfristig A rating med stable 
outlook samt en kortfristig A-1/K-1 rating. K-1 är högsta möjliga 
rating för kortfristig skuld enligt den nordiska ratingskalan. 

Uppsalahems stabila lönsamhet och fastighetsportföljens höga 
värden anges som viktiga faktorer bakom bedömningen, liksom 
den fortsatt starka efterfrågan på bostadsmarknaden i Uppsala. 
Emellertid har höstens finanskris och den annalkande lågkon-
junkturen medfört att utsikterna till en uppgradering inte ser 
lika positiva ut 2008 enligt Standard & Poor’s som därför tog 
tillbaka den positive outlook som Uppsalahem fick 2007. Man 
pekar framför allt på refinansieringsrisken i skuldportföljen samt 
Uppsalahems investeringsprogram, som kommer att medföra 
en högre skuldsättning i bolaget. Oklarheter kring det framtida 
regelverket för allmännyttan är också något som ratinginstitutet 
väger in i den sammanlagda bedömningen av Uppsalahem.

Låneportföljen
Vid årets utgång uppgick låneportföljen till 3 590 mkr. Det är 
en ökning med 314 mkr jämfört med föregående år. Orsaken 
till ökningen är Uppsalahems pågående nyproduktionsprogram. 
Nyupplåningen har framför allt skett i form av högre utnyttjande 
av checkkrediter, men också i form av utökat belopp emitterade 
företagscertifikat. Uppsalahem har ett svenskt företagscertifikat-
program med en ram på 2,0 mdkr. Nominellt var 1 250 (1 125) 
mkr utnyttjat den sista december. Trots oron i de finansiella mark-
naderna under hösten har Uppsalahem vid varje omsättning kun-
nat refinansiera sina förfallande certifikat.  

En stor del av skuldportföljen utgörs av långfristiga bilaterala 
banklån, så kallade basräntelån. Dessa uppgår till samma volym 
som vid förra årsskiftet, 1 555 mkr.

Låneportföljen (mkr)

Långivare 2008 2007 2006 2005 2004

Certifikatlåneprogram 1 234 1 113 1 637 1 394 1 341

Svenska banker 2 292 2 099 1 335 1 413 1 160

Utländska banker 64  64 64 64 340

Totalt 3 590 3 276 3 036 2 871 2 841

Förbättrad likviditetsberedskap
Koncernens likviditetsreserv uppgick vid årets utgång till 1 669 
(1 149) mkr. Under året har likviditetsberedskapen förbättrats 
betydligt. Total volym checkkrediter har utökats till 420 (205) 
mkr varav 163 mkr var outnyttjade sista december 2008. Där-
utöver har Uppsalahem bindande kreditlöften som fungerar som 
back-up till certifikatprogrammet. Företagscertifikat är till sin 
konstruktion ett kortsiktigt låneinstrument och medför därmed 
en refinansieringsrisk. För att stärka Uppsalahems likviditetsbe-

redskap har den totala volymen kreditlöften utökats till 1,5 (1,0) 
mdkr. Av dessa förfaller 1,0 mdkr i december 2009 och 0,5 mdkr 
i december 2010.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 259 
(–353) mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår 
till –447 (–421) mkr. 

I nedanstående tabell visas likviditetsläget på balansdagen.

Likviditetsberedskap (mkr)
 Total     
  ram* 2008 2007 2006 2005 2004

Likvida medel  6 8 34 22 48
Checkkrediter,  
ej utnyttjade 420 163 141 150 114 120
Lånelöften 1 500 1 500 1 000 700 700 700

Totalt 1 920 1 669 1 149 884 836 868

Räntebindning 
Per årsskiftet hade låneportföljen en genomsnittlig räntebind-
ningstid på 2,0 (2,5) år. Med hänsyn till befintliga derivat uppgår 
andelen lån med ränteförfall inom ett år till 57 (59) procent. 
Nedan visas en tabell över skuldportföljens nettoräntebindning 
med hänsyn till räntederivat. De limiter för ränteförfallostrukturen 
som styrelsen fastställt framgår också. 

Ändringsår Räntebindning Normportfölj
 Belopp Andel Tillåtet intervall
  (mkr) (%)  (%)

2009 2 035 57 55 % +/–15 %

2010–2012 950 26 20 % +/–10 % 

2013–2015 470 13 20 % +/–10 %

Senare  135 4  5 % +10 %/–5 %

Summa 3 590 100 

Kapitalbindning
Enligt finanspolicyn ska Uppsalahems låneportfölj ha en genom-
snittlig återstående löptid på minst 1,5 år. Den genomsnittliga låne-
bindningstiden uppgick till 3,91 (4,95) år vid årsskiftet 2008/2009. 
Andelen lån som förfaller inom ett år har ökat till 42 (36) procent. 
På grund av oron på finansmarknaderna har det inte varit möjligt 
att under 2008 låna långfristigt på ett kostnadseffektivt sätt. Mål-

* Avser 2008-12-31.
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sättningen är dock att fortsätta det arbete som påbörjades 2006 
med att sprida ut kapitalbindningen i portföljen.

Derivat
För att minska ränterisken används så kallade derivatinstrument. 
Vid bokslutstillfället innehöll derivatportföljen räntetak och rän-
teswappar. Swapparna utgör säkringar till olika lån och kan därför 
säkringsredovisas. Volymen vanliga ränteswappar uppgick vid års-
skiftet till 1 755 mkr. Dessutom fanns i portföljen 600 mkr i form 
av stängningsbara swappar, vilka betraktas som kort räntebindning 
eftersom motparten kan avsluta kontraktet varje kvartal. För att 
skydda basräntelånen mot höga dagslåneräntor har så kallade 
Stina-swappar ingåtts med en volym om 1 555 mkr. Dessa förfal-
ler i början av april 2009. Swapportföljens totala marknadsvärde 
netto uppgick vid årsskiftet till –164,7 mkr. 

Uppsalahem har räntetak för att skydda bolaget vid en kraftig 
ränteuppgång. De höga Stiborräntorna under 2008 har medfört 
att räntetaken trätt in och på så sätt bidragit till att mildra resul-
tateffekterna av finansoron. Räntetaken, som har en återstående 
löptid på cirka två år, ligger på nivåer mellan 4,75 och 5,0 procent 
och omfattade en lånevolym på 600 mkr den sista december. 
Räntetakens marknadsvärde uppgick till 0,5 mkr.

Säkerheter
På balansdagen fanns 1 825 mkr i krediter mot pantbrev. Därutöver 
har Uppsalahem uttagna pantbrev i eget förvar på 891 mkr, varav 
313 mkr togs ut i slutet av 2008. Vidare fanns 545 mkr i 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. Inga reella säkerheter lämnas till dem som 
investerar i Uppsalahems företagscertifikat. För dessa långivare 
gäller Uppsalahems rating som säkerhet.

Finansiellt resultat

 2008 2007 2006 2005 2004

Finansnetto (mkr) –151,0 –116,7 –86,2 –89,7 –101,0

Snittränta (%) 4,58 3,96 3,37 3,60 4,22

Soliditet 1 (%) 20,8 21,0 20,2 19,5 18,3

Soliditet 2 (%) 59,4 61,4 59,6 57,4 54,8

Belåningsgrad (%) 85,5 79,9 79,8 76,4 82,0

Räntebärande  
skulder (mkr) 3 590 3 275 3 035 2 797 2 838

Snitträntan fås genom att årets finansnetto, exklusive räntebidrag, divideras 
med årets genomsnittliga räntebärande nettoskuld. Begreppen soliditet och 
belåningsgrad förklaras på sid 56–57. 

Dystra utsikter för världsekonomin 2009
De realekonomiska utsikterna för 2009 ser mycket mörka ut. En-
ligt Konjunkturinstitutets prognos från december 2008 kommer 
tillväxten i USA och Europa att bli negativ. I Sverige beräknas 
BNP minska med runt en procent jämfört med 2008. Inflationen, 

som var över fyra procent i årstakt i september 2008, beräknas 
minska till nära noll procent under 2009. Arbetslösheten ökar 
och Riksbanken förväntas sänka räntan ytterligare. 

Ombyggnaden på Kvarngärdet inleddes under 2008,  
på bilden ett badrum i en av de färdigställda lägenheterna.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008

Driftöverskott. 
Nettoomsättning minus 
fastighetsskatt, 
underhålls-, och 
driftkostnader.

Bedömt verkligt 
värde. Byggnader-
nas bedömda 
försäljningsvärde enligt 
externt gjorda 
värderingar. Marken 
ingår inte i den 
externa marknads-
värderingen.

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 genomsnitt-
ligt eget kapital. 

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

DEFINITIONER 

Styrelsen och verkställande direktören för 
Uppsalahem AB (publ) avger härmed sin be-
rättelse rörande koncernens och moderbola-
gets verksamhet under 2008.

Verksamheten 
Uppsalahem ska äga och hyra ut bostäder i 
Uppsala kommun. För att kunderna ska få till-
gång till kommersiell och kommunal närser-
vice hyrs, som komplement, även lokaler ut. 
Uppsalahem ska även bygga bostäder eller på 
annat sätt skapa nya bostäder.

Förvaltningsansvaret för koncernens 
 

Bostad, Servicebostäder och Bostadsproduk-
tion. Affärsområde Bostad förvaltar koncer-
nens bestånd av bostäder och affärsom-
råde Servicebostäder förvaltar bostäder för 
kunder med särskilda behov. Affärsområde  
Bostadsproduktion ansvarar för projektering 
och produktion av bostäder samt större om-
byggnationer.

Fastighetsservice handlägger fastighets-
skötsel samt reparation och service inom flera 
områden. 

Fastighetsbeståndet
Koncernens uthyrningsbara yta uppgår till 
924 565 kvm varav 84 procent avser uthyr-
ningsbar yta för uthyrning av bostäder till 
privatpersoner. Resterande 16 procent är lo-
kaler. 

Per årsskiftet fanns 12 105 lägenheter för 
uthyrning med förstahandskontrakt och inga 
vakanser.

Omsättning och resultat
Årets nettoomsättning uppgick till 886,5 mkr, 
en ökning med 41,6 mkr mot föregående år. 
Omsättningsökningen förklaras främst med 
att hyresintäkter tillkommit avseende nypro-
ducerade lägenheter. 

Resultatet efter finansiella poster men före 
skatt ökade med 17,1 mkr vid jämförelse mot 
föregående år till 69 (51,9) mkr. 

Underhållskostnaderna ökade mot före-
gående år med 11,1 mkr till 169,7 mkr. Mer-
parten av årets kostnadsökning härrör från 
större ombyggnationer i det befintliga fast-
ighetsbeståndet.

Driftkostnaderna minskade under året 
med 13,9 mkr till 344,3 mkr. Minskningen 
beror på flera faktorer. 

Reparationer minskade under 2008 med 
17,1 mkr på grund av färre fukt- och vatten-
skador och energieffektiviseringar.  Den milda 
vintern bidrog till att hålla nere värmekostna-
der, som minskade med 1,4 mkr och uppgick 
till 88,6 mkr.

Kostnader för el, vatten och sophämt-
ning ökade främst till följd av ökade taxor 
och förbrukningsvolymer avseende el. Den 
totala kostnaden för denna post uppgick till 
77,5 mkr att jämföra med 71,6 mkr under 
föregående år. 

Övriga driftskostnader minskade med 
2,9 mkr främst genom lägre kostnader för 
kabelteve.

Kostnaden för lokal administration ökade 
med 5,2 mkr till 56,3 mkr beroende på löne- 
och volymökningar.

Centrala administrationskostnader ökade 
mot föregående år med 2,0 mkr till 31,5 mkr. 
Även i detta fall beror ökningen både på löne- 
och volymökningar.

Fastigheternas direktavkastning – mätt 
som driftöverskottet i procent av bokfört 
värde för färdigställda fastigheter – uppgick 
till 8,4 (7,5) procent.

Planmässiga avskrivningar har gjorts med 
122,8 (115,5) mkr. Ökningen motsvaras av 
tillkommande nyproduktion som färdigställ-
des under året.

Fastighetsvärdering
Newsec har på uppdrag av Uppsalahem AB 
genomfört en samordnad värdering av kon-
cernens fastighetsbestånd genom det Inter-
netbaserade analysverktyget Datscha per vär-
deringstidpunkten 2008-12-31.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde 
inklusive pågående projekt uppgick per års-
slutet till 9 251 (9 071) mkr. Marknadsvärdet 
exklusive råmark uppgick per årsslutet till 
8 805 (8 787) mkr. Fastigheternas motsva-
rande bokförda värde uppgår till 4 189 (4 100) 
mkr. Övervärdet per årsskiftet bedömdes så-
ledes till 4 616 (4 687) mkr. 
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Avkastning på 
sysselsatt kapital. 
Resultat efter finansiella 
poster plus finansiella 
kostnader i procent av 
balansomslutningen 
exklusive icke 
räntebärande skulder.

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

Vakansgrad hyror. 
Bedömd hyra för 
outhyrda bostäder i 
procent av summan av 
detta belopp och 
redovisade hyresintäk-
ter.

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

forts.  
DEFINITIONER

Finansiering
Koncernens finansnetto uppgår till –151,0 
(–116,7) mkr. Ökningen förklaras av ökad 
upplåning men även högre kostnader för 
upplåning. 

Uppsalahemkoncernens kreditvärdighet 
bedöms årligen av Standard & Poor`s. Nu 
gällande kreditrating är A/Stable/A-1/K-1 
av Standard & Poor`s. Uppsalahem använ-
der K-1 ratingen som stöd för certifikatpro-
grammet.

Investeringar
Under året investerade Uppsalahem 476 (438) 
mkr i anläggningstillgångar. Försäljningar av 
anläggningstillgångar under året uppgår till 
37 (17) mkr. Under verksamhetsåret har 254 
(340) lägenheter färdigställts. Antalet startade 
lägenheter 2008 för färdigställande 2009 och 
senare uppgår till 191 (108) lägenheter. Inves-
teringar i pågående om- och nybyggnad uppgår 
vid årsskiftet till 254 (262) mkr.

Årets anskaffning av maskiner och inven-
tarier uppgick till 7,0 (11,5) mkr.

Utdelningar
Ingen utdelning av vinstmedel sker till ägarna 
Uppsalahem Stadshus AB. 

Uppsalahem AB har lämnat koncernbi-
drag till Uppsala Stadshus AB med 67,0 mkr. 
Motsvarande belopp har Uppsala Stadshus 
AB lämnat som aktieägartillskott till Uppsa-
lahem AB.

Likviditet
Koncernens disponibla likvida medel inklusive 
kortfristiga placeringar och outnyttjad check-
kredit uppgick vid årets utgång till 169 (149) 
mkr. Därtill kommer bindande kreditlöften 
från banker med 1 500 (1 000) 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 minskade 
till 20,8 (21,0) procent. Inberäknat övervärden 
i bolagets fastighetsbestånd uppgår den juste-
rade soliditeten till 59,4 (61,4) procent.

Taxeringsärende
Regeringsrätten  i Stockholm har vid årets slut 
beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i mål 
berörande taxeringsåren 1997 och 1998.

Miljö 
Miljöarbetet styrs av en miljöpolicy som 
fastställts av styrelsen. Bolagets verksamhet 
medför en begränsad miljöbelastning. Bolaget 
bedriver ingen tillståndspliktig eller anmäl-
ningspliktig verksamhet. Vid ombyggnad kan 
detta i några fall dock bli aktuellt. Eventuella 
saneringsbehov bedöms ha begränsad ekono-
misk påverkan och har därför inte beaktats 
i redovisningen eller fastighetsvärderingen. 
Särskild miljöredovisning lämnas årligen till 
ägaren Uppsala Stadshus AB.

Ombildningar av hyresrätt  
till bostadsrätt
I ägardirektivet till Uppsalahem fastslås att det 
är möjligt att ombilda hyresrätter till bostads-
rätter. Ett hundratal intresseanmälningar har 
inkommit till Uppsalahem. Alla ombildningar 
måste uppfylla av styrelsen fastställda kriterier. 
För närvarande pågår fyra förhandlingar med 
bildade bostadsrättsföreningar, där Uppsala-
hem har lämnat ett indikativt pris.

Antal anställda
Medelantalet anställda i Uppsalahemkoncer-
nen var 230 (222), varav 226 (219) i moder-
bolaget.  I not 22 redovisas antalet anställda, 
utbetalda löner och fördelning av antalet män 
och kvinnor.

Utsikter för år 2009
Verksamhetsåret 2009 kommer att känne-
tecknas av fortsatt mycket hög efterfrågan 
på bostäder i Uppsala. Investeringar i nypro-
duktion av bostäder fortsätter. Igångsättning 
av nyproducerade lägenheter beräknas under 
2009 uppgå till 292 lägenheter.

Koncernens underhållskostnader förvän-
tas fortsätta att öka beroende på att det befint-
liga fastighetsbeståndet har en genomsnittlig 
ålder på omkring 40 år. Driftkostnader för-
väntas ligga på en stabil nivå. En viss osäker-
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het finns kring medieförbrukningar då taxorna 
förväntas stiga något under 2009.

 Behovet av fortsatta effektiviseringar kvar-
står då kostnader för underhåll och administra-
tion bedöms öka.

Kostnader för koncernens upplåning beräk-
nas öka på grund av ökad upplåning och högre 
finansieringskostnader. Den ökade upplåningen 
avspeglar kapitalbehovet vid nyproduktionen 
av bostäder.

Under 2009 kommer en fastighet att säl-
jas till Brf Kapplasse. Fastigheten innehåller 27 
lägenheter. Koncernen planerar att överlåta de 
kommersiella fastigheterna i Storvreta Centrum 
HB till systerföretaget Uppsala Kommun Fastig-
hets AB. 

Markinnehavet i 2 Torn AB kommer att 
överlåtas till moderbolaget.

Under februari 2009 har Uppsalahem yrkat 
en hyreshöjning med 4,82 procent från första 
april 2009. Höjningen ska täcka högre kostnader 
för planerat underhåll.

Risker och känslighetsanalys
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 Nord-
pool. Stor del av den framtida elförbrukningen 
är redan idag kostnadssäkrad. 

Uppvärmningen av de flesta av våra fastighe-
ter sker via fjärrvärmeavtal med Vattenfall. Avta-
let med Vattenfall är så konstruerat att kraftiga 
svängningar för kall- respektive varmår inte ska 
få full effekt i kostnadsberäkningen. 

Uppsalahems finansverksamhet regleras av 
bolagets finanspolicy. Den anger hur ansvaret för 
finansverksamheten fördelas och hur bolagets 
finansiella risker ska hanteras. För att minska 
refinansieringsrisken eftersträvas en spridning 
av låneförfallen över tid. För att minska rän-
terisken använder Uppsalahem derivat. Målet 
med räntederivathanteringen är att i enlighet 
med tillämpad finanspolicy uppnå önskad rän-
tebindningstid i låneportföljen. 

Per 2008-12-31 uppgick den genomsnittliga 
lånebindningstiden till 3,9 år. Finanspolicyn krä-
ver en bindningstid på minst 1,5 år. Den genom-
snittliga räntebindningstiden uppgick till 2,0 år. 
57 procent av låneskulden, med hänsyn tagen 

till derivat, ska räntejusteras inom ett år. Finans-
policyn tillåter ett intervall som uttrycks som 
55 procent +/–15 procent.  Snitträntan under 
året uppgick till 4,58 (3,96) procent. Uppsala-
hems årliga genomsnittsränta, som ökat  varje 
år sedan 2006, beräknas hamna på en lägre nivå 
2009 än 2008 som en följd av de sjunkande 
marknadsräntorna.

Risken för vakanser ökar då Uppsalahem 
har ett omfattande program för nyproduktion 
av bostäder. Hittills har det inte märks några 
problem att hyra ut tillkommande nyproduktion 
till hyresnivåer på cirka 1 400–1 500 kr per kva-
dratmeter och år. Nyproduktionen av lägenheter 
sker enbart i centrala lägen. Risken för vakanser 
på kort sikt bedöms som oväsentlig.

Väsentliga händelser  
efter räkenskapsårets utgång
Kammarrätten i Stockholm dömde till fördel 
för Uppsalahem Servicebostäder AB i taxerings-
målet berörande fastighetstaxering av ett antal 
specialfastigheter. Domen innebär att bolaget 
får tillbaka den inbetalda fastighetsskatten mel-
lan åren 2000 och 2008 för de berörda fastig-
heterna.

Moderbolaget
Resultat efter finansiella poster uppgår till 42,9 
(23,4) mkr. Nettoomsättningen för moderbo-
laget uppgår till 731,7 (700,0) mkr, därav upp-
går omsättning till koncernföretag 14,5 (13,0) 
mkr. Moderbolagets inköp från koncernföretag, 
inklusive Uppsala Stadshuskoncernen, uppgår 
till 64,0 (33,0) mkr. 

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel i moderbolaget

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att 
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RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning ökar med 42,6 
mkr under 2008. Hyresjusteringen 
är 2,33 procent från 2008-07-01 
och utgör ca 9,5 mkr. Övrig del av 
årets ökning motsvaras av 
tillkommande nyproducerade 
lägenheter.

Driftkostnader minskar med 13,9 
mkr till 344,3 mkr. Minskningen 
beror på färre fukt- och vattenska-
dor. Den milda vintern bidrog till att 
hålla nere värmekostnader som 
minskade med 1,4 mkr. 

HYRESINTÄKTER

BOSTÄDER 80 %

LOKALER 18 %

DRIFTKOSTNADER

ÖVRIGT 5 %

VÄRME 26 % EL, VATTEN, 
SOPHÄMTNING 23 %

SKÖTSEL 17 %

REPARATION 13 %

ADMINISTRATION 16 %

  Koncernen Moderbolaget

(Belopp i kkr) Not 2008 2007 2008 2007

Hyresintäkter 1  873 220  822 267      704 716      667 901    

Övriga förvaltningsintäkter 2  13 302  22 578      26 950      31 690    

Summa nettoomsättning   886 522      844 845      731 666      699 591    

Fastighetskostnader     

Underhållskostnader  –169 720     –158 627     –142 621     –128 399    

Driftkostnader 3 –344 337     –358 253     –304 284     –318 396    

Fastighetsskatt  –18 871     –21 738     –16 014     –18 488    

Summa fastighetskostnader  –532 928     –538 618     –462 919     –465 283    

Avskrivningar 4 –122 804     –111 541     –88 338     –80 829    

Summa avskrivningar  –122 804     –111 541     –88 338     –80 829    

BRUTTORESULTAT   230 790      194 686      180 409      153 479    

Centrala administrations- och försäljningskostnader 5 –31 508     –29 559     –33 068     –31 257    

Nedskrivning av fastigheter 10                                

Uppskrivning av fastigheter 10                                

Resultat vid försäljning av fastigheter 6  20 848      3 525      20 848      3 525    

RÖRELSERESULTAT   220 130      168 652      168 189      125 747    

Resultat från andelar i handelsbolag 13                  1 906      153    

Nedskrivning av andelar i dotterföretag 13                 –12 484     –13 667    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7  2 073      837      26 783      20 729    

Räntebidrag   6 993      7 356      4 836      4 520    

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 –160 114     –124 938     –146 335     –114 129    

Summa finansiella poster  –151 048     –116 745     –125 294     –102 394    

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   69 081      51 907      42 895      23 353    

Skatt på årets resultat 9 –18 963     –20 665     –15 033     –16 494    

ÅRETS RESULTAT   50 118      31 242      27 862      6 859 

GARAGE, P-PLATSER 
OCH ÖVRIGT 2 %

UNDERHÅLLSKOSTNADER

TILLVAL 5 %

UNDERHÅLL UTANFÖR 
LÄGENHET 16 %

LÄGENHETS-
UNDERHÅLL 28 %

UNDERHÅLL PROJEKT 51 %
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BALANSRÄKNING
   KONCERNEN   MODERBOLAGET  

(Belopp i kkr) Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 10  4 188 954      4 100 277      3 141 242      3 136 264    

Maskiner och inventarier 11  20 555      20 455      20 555      20 424    

Pågående om- och nybyggnad 12  518 382      262 313      470 727      179 369    

Summa materiella anläggningstillgångar   4 727 891      4 383 045      3 632 524      3 336 057    
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar i koncernföretag 13               237 759      235 853    

Fordringar hos koncernföretag 14          550 696      510 000    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15  40      40      40      40    

Uppskjuten skattefordran 9  17 800      18 970      7 420      7 596    

Summa finansiella anläggningstillgångar   17 840      19 010      795 915      753 489    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   4 745 731      4 402 055      4 428 439      4 089 546    

Omsättningstillgångar     
Varulager   1 061      1 899      613      1 394    

Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   3 352      3 962      3 340      3 481    

Fordringar hos koncernföretag 16  974      30 920      39 693      53 548    

Fordringar hos Uppsala kommun   14 417       1 930     

Koncernkonto Uppsala kommun   665             

Skattefordringar   42 994       41 342     

Övriga fordringar   35 203      13 954      32 146      13 948    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17  15 349      26 320      10 574      9 419    

Summa fordringar   112 954      75 156      129 025      80 396    

Summa kortfristiga placeringar                          

Kassa och bank   5 094      7 877      5 032      6 204    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   119 109      84 932      134 670      87 994    

     
SUMMA TILLGÅNGAR   4 864 840      4 486 987      4 563 109      4 098 618   

INVESTERINGAR PER ÄNDAMÅL

ÖVRIGT 1 %

ENERGIBESPARING 2 %

NYPRODUKTION 84 %

OMBYGGNATION 13 %

INVESTERINGAR PER MARKNADSOMRÅDE

CITY 31 %

ERIKSBERG 2 %

GOTTSUNDA 2 %

SERVICEBOSTÄDER 18 %

SALA BACKE 47 %
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Anläggningstillgångar, 
byggnader och mark, 
ökar under 2008 med 
210 mkr genom 
nyproduktionen av 
lägenheter. Antalet 
färdigställda och 
inflyttade lägenheter 
uppgår till 254. Inga 
vakanser finns.

Investeringar under 
2008 uppgår till 476 
mkr. Försäljningar 
uppgår till 23 mkr med 
ett resultat på 21 mkr. 

   KONCERNEN   MODERBOLAGET  

 Not 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 18    
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   570 657      520 650      600 648      566 035    

Årets resultat   50 118      31 242      27 862      6 859    

Summa fritt eget kapital   620 775      551 892      628 510      572 894    

SUMMA EGET KAPITAL   1 011 158      942 275      1 012 026      956 410    
Avsättningar     
Uppskjuten skatteskuld 9  12 250      13 015                    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser                                 

Summa avsättningar   12 250      13 015                    

Skulder     
Långfristiga skulder     
Obligationslån                   

Skulder till kreditinstitut   2 348 624      2 163 121      2 069 124      1 883 621    

Skulder till koncernföretag                   100      100    

Summa långfristiga skulder 19  2 348 624      2 163 121      2 069 224      1 883 721    
Kortfristiga skulder     
Certifikatslån   1 233 514      1 112 517      1 233 514      1 112 517    

Skulder till kreditinstitut                                 

Leverantörskulder   82 336      138 389      70 031      97 557    

Skulder till koncernföretag   1 106      38 615      45 707      53 327    

Skulder till intresseföretag – koncernkonto   7 854       9 709     

Skulder till intresseföretag – Uppsala kommun   38 925       5 749     

Skatteskulder   378      83                    

Övriga skulder   3 885      6 183              5 692    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20  124 810      72 789      117 149      68 316    

Summa kortfristiga skulder   1 492 808      1 368 576      1 481 859      1 337 409    

SUMMA SKULDER   3 841 432      3 531 697      3 551 083      3 221 130    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   4 864 840      4 486 987      4 563 109      4 177 540    
Ställda säkerheter                                 

Fastighetsinteckningar – avseende skuld till kreditinstitut   1 825 000      1 785 082      1 825 000      1 785 082    

Ansvarsförbindelser 21  1 348      1 314      34 879      34 796   
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K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S    

KASSAFLÖDESANALYS
 KONCERNEN   MODERBOLAGET 

(Belopp i kkr)  2008 2007 2008 2007

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster   69 081      51 907      42 895      37 020    

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
– Justering för nedskrivning av fastigheter                   

– Justering för avskrivningar   122 804      111 541      88 338      80 829    

– Justering för gjorda avsättningar                   

– Justering för ianspråktagna avsättningar                   

– Justering för realisationsvinst/förlust  –20 848     –3 525     –20 848     –3 525    

– Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster   –209      12 484     –209    

Betald inkomstskatt   –221 256      –221 256    

Medel från verksamheten före förändring  
av rörelsekapital   171 037     –61 542      122 869     –107 141    

Förändring i rörelsekapital     

– ökning(–)/minskning(+) av varulager   838      488      781      384    

– ökning(–)/minskning(+) av kortfristiga fordringar  –37 798      225 138     –48 629      216 394    

– ökning(+)/minskning(–) av leverantörskulder  –56 053      30 002     –27 526      7 190    

– ökning(+)/minskning(–) av övriga kortfristiga skulder   172 431     –547 206      171 976     –514 955    

Kassaflöde från den löpande verksamheten   250 455     –353 120      219 471     –398 128    

Investeringsverksamheten     
Investering i materiella anläggningstillgångar  –476 251     –437 540     –400 109     –314 684    

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   37 005      16 507      36 565      13 214    

Investering i finansiella anläggningstillgångar           –42 602     –75 000    

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   1 170                     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –438 076     –421 033     –406 146     –376 470    

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna lån   185 503      765 069      185 503      765 069    

Amortering av skuld                   

Ökning långfristiga fordringar                   

Minskning av långfristiga fordringar                   

Aktieägartillskott   67 019      6 040     –12 484      6 040    

Lämnade koncernbidrag  –67 019              12 484            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   185 503      771 109      185 503      771 109    

Årets kassaflöde  –2 118     –3 044     –1 172     –3 489    

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

Likvida medel vid årets slut   5 759      7 877      5 032      6 204    

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD     

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets början   2 163 121      1 402 952      1 883 721      1 123 552    

Räntebärande nettotillgång/skuld vid årets slut   2 348 624      2 163 121      2 069 224      1 883 721   
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R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R

REDOVISNINGSPRINCIPER

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 sex 
procent men som varierar mellan fastigheter på grund av den bedömda 
risken för respektive fastighet.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den 
bedömda nyttjanderätten. Härvid tillämpas den följande avskrivnings-
procent per år.
Bostads- och lokalbyggnader 2 %
Vårdbyggnader 3 %
Inventarier och fordon 20 %
Datorutrustning 33 %

Varulager
Varulagret värderas till anskaffningspris. För att säkerställa att värdet 
inte överstiger lägsta värdets princip, görs en avskrivning motsvarande 
inkuransavdrag med tre procent.

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 väsentliga leasingavtal.

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 derivatainstrument som ut-
gör säkringar, huvudsakligen i form av ränteswappar men även i viss 
utsträckning 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 redovisas som räntekostnader. Swappar 
och cappar görs i syfte att ändra den räntebindning som uppkommit el-
ler kommer att uppkomma genom upplåningen så att räntebindningen 
överensstämmer 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 556500-0642 med 
säte i Uppsala.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna. Koncernens 
bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dot-
terbolagens 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 dotter-
företagens egna kapital som tillkommit av förvärvet. Jämförelseårets 
siffror har räknats om. Interna transaktioner elimineras.

Intäkter
Koncernens hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen 
avser.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska 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 alla 
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.

Statligt 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 erhållit koncernbidrag till/från moderbolaget 
medför att debiterad inkomstskatt i Uppsalahem AB undvikes. Vinst-
utjämning sker enligt liknande principer även inom Uppsalahemkon-
cernen. Uppsalahem AB erhåller från sitt moderbolag motsvarande 
belopp 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 ombygg-
nadskostnaderna som är värdehöjande. För badrumsombyggnader 
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NOTER
BELOPP I KKR DÄR EJ ANNAT ANGES

  KONCERNEN   MODERBOLAGET  

NOT 1 HYRESINTÄKTER 2008 2007 2008 2007

Hyresintäkter bostäder  715 872      683 645      680 784      649 403    

Avgår: hyresbortfall –4 392     –6 826     –3 906     –6 476    

Nettohyra bostäder  711 480      676 819      676 878      642 927    

Hyresintäkter lokaler  165 825      150 469      29 448      29 707    

Avgår: hyresbortfall –7 422     –6 965     –4 327     –5 944    

Nettohyror lokaler  158 403      143 504      25 121      23 763    

Hyresintäkter garage, p-platser och övrigt  19 674      18 781      18 911      17 954    

Avgår: hyresbortfall –2 878     –3 198     –2 735     –3 104    

Nettohyror garage, p-platser och övrigt  16 796      15 583      16 176      14 850    

Avgår: rabatter för senarelagt underhåll, bonus 

samt övriga tillägg och avdrag –13 459     –13 639     –13 459     –13 639    

Summa hyresintäkter, totalt  873 220      822 267      704 716      667 901    

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER 2008 2007 2008 2007

Förvaltningsarvoden och diverse försäljning  5 893      7 366      5 893      7 366    

Övriga intäkter  7 409      15 212      21 057      24 324    

Summa övriga intäkter  13 302      22 578      26 950      31 690    

NOT 3 DRIFT 2008 2007 2008 2007

Reparationer  45 778      62 793      34 879      51 605    

Skötsel  59 463      71 817      54 048      59 259    

Värme  88 604      90 060      76 293      77 299    

El, vatten, sophämtning  77 511      71 599      64 124      60 252    

Lokal administration  56 368      51 122      51 371      49 992    

Övriga driftkostnader  10 901      12 541      10 788      10 644    

Övrig verksamhet  5 712     –1 679      12 781      9 345    

Summa driftkostnader  344 337      358 253      304 284      318 396    
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  KONCERNEN   MODERBOLAGET 

NOT 4 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR  2008 2007 2008 2007

Maskiner och inventarier  6 994      6 170      6 951      6 139    

Byggnader  115 810      105 371      81 387      74 690    

Avskrivningar brutto  122 804      111 541      88 338      80 829    

Nedskrivning byggnad                                

Netto: av- och nedskrivningar   122 804      111 541      88 338      80 829    

NOT 5 CENTRALA ADMINSTRATIONS- OCH  
 FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 2008 2007 2008 2007

I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår    
kostnader för styrelse och vd, samt vd-stab. Även centrala     
kostnader för ekonomi-, IT- och marknadsavdelning ingår.    

Personalkostnader  18 876      20 867      18 864      20 867    

Övriga kostnader  12 632      8 692      14 204      10 390    

Summa centrala administrations-  
och försäljningskostnader  31 508      29 559      33 068      31 257    

I centrala administrationskostnader ingår ersättning till 

Ernst & Young/Öhrlings PricewaterhouseCoopers    

– Revision  95      414      95      414    

– Övriga konsultuppdrag  496      71      496      71    

Summa ersättning till revisorer  591      485      591      485    

NOT 6 RESULTAT VID FÖRSÄLJNING  
 AV FASTIGHETER 2008 2007 2008 2007

Försäljningspris sålda fastigheter  23 566      16 507      23 566      16 507    

Avgår: bokfört värde och kostnader sålda fastigheter –2 718     –12 982     –2 718     –12 982    

Justering koncernmässig internvinst                                

Summa resultat vid försäljning av fastigheter  20 848      3 525      20 848      3 525    

NOT 7 RÄNTEINTÄKTER  
 OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2008 2007 2008 2007

Utdelning                                

Räntor och kursdifferenser  621              

Summa resultat från finansiella  
anläggningstillgångar  621                            

Ränteintäkter koncernföretag –50              25 482      20 008    

Skattefria ränteintäkter  387       387     

Ränteintäkter koncernkonto  270       270     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  848      837      644      721    

Summa övriga ränteintäkter  
och liknande resultatposter  1 455      837      26 783      20 729    

Summa ränteintäkter och  
liknande resultatposter  2 076      837      26 783      20 729    
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  KONCERNEN   MODERBOLAGET 
NOT 8  RÄNTEKOSTNADER  
 OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2008 2007 2008 2007

Låneräntor  97 721      54 737      83 915      43 928    

Låneräntor – certifikat  58 588      59 694      58 588      59 694    

Derivataffärer – löpande –12 353      7 179     –12 353      7 179    

Räntekostnader checkräkningskredit Uppsala kommun  947       947     

Räntekostnader checkräkningskredit övrigt  7 313       7 313     

Andra finansiella kostnader  7 898      3 328      7 925      3 328    

Summa räntekostnader  
och liknande resultatposter  160 114      124 938      146 335      114 129    

NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2008 2007 2008 2007

Aktuell skatt för året –18 765     –14 115     –15 209     –10 299    

Skattejusteringar –198     –6 048      176     –6 042    

Uppskjuten skatt  –502      –153    

Summa skatt på årets resultat –18 963     –20 665     –15 033     –16 494    

Skillnad mellan bolagets/koncernens skattekostnad 
och räntekostnad baserad på gällande skattesats    
Redovisat resultat före skatt  67 624      51 907      54 317      23 353    

Skatt enligt gällande skattesats  18 935      14 534      15 209      6 539    

Bokförd skatt på årets resultat inkl. skatt på koncernbidrag  18 963      20 665      15 033      16 494    

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –28     –88      176     –3 912    

Skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår  –6 043             –6 043    

Summa skatt på årets resultat  18 935      14 534      15 209      6 539    

Skattesats    
Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatten i koncernen. Skattesatsen är 28 (28) procent.      

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 2008 2007 2008 2007

Uppskrivning av fastigheter –144 213     –148 428     –144 213     –148 428    

Nedskrivna fastigheter  152 651      156 663      152 651      156 663    

Skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga     

ackumulerade avskrivningar –1 926     –1 926     –1 926     –1 926    

Koncernjustering avseende internvinst  11 050      11 374      

Andelar i handelsbolag  1 388      1 287      1 388      1 287    

Differens pga. ändrad skattesats –1 151      –480     

Summa uppskjutna skattefordringar  17 799      18 970      7 420      7 596    

Uppskjutna skatteskulder    
Skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga     

ackumulerade avskrivningar –3 364     –3 364                    

Direktnedskrivning av fastigheter  88      88                    

Nedskrivna fastigheter  1 151      1 178                    

Övervärde mark –10 917     –10 917                    

Differens pga. ändrad skattesats  792       

Summa uppskjutna skatteskulder –12 250     –13 015                      
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 KONCERNEN   MODERBOLAGET 

NOT 10 BYGGNADER OCH MARK 2008 2007 2008 2007

Mark    
Ingående anskaffningsvärde  313 474      293 441      203 992      187 380    
Sålt/utrangerat under året –407     –303     –407     –303    
Omklassificeringar  4 551      20 336       16 915    
Avgår: interna balanser –12 640              
Utgående anskaffningsvärde mark  304 978      313 474      203 585      203 992    

Markanläggning    
Ingående anskaffningsvärde  4 586      2 181      4 586      2 181    
Omklassificering          2 405       2 405    
Utgående anskaffningsvärde, markanläggning  4 586      4 586      4 586      4 586    

Byggnader    
Ingående anskaffningsvärde  5 265 357      4 886 805      4 099 555      3 775 808    
Årets nyanskaffningar – investeringsbidrag –25 484     –1 920     –25 958            
Sålt/utrangerat under året –2 307     –13 817     –2 307     –13 817    
Omklassificeringar  233 056      394 289      115 141      337 564    
Avgår: interna balanser  6 088              
Utgående anskaffningsvärde, byggnader  5 476 710      5 265 357      4 186 431      4 099 555    

Upp- och nedskrivningar     
Ingående ackumulerad upp- och nedskrivning –39 268     –38 856     –29 412     –29 861    
Planmässig upplösning av tidigare års upp- och nedskrivningar 545     544       449     449       
Årets nedskrivningar  –365                          
Återföring av uppskrivning vid försäljning, netto –1 173           –1 173          
Omklassificeringar  388     –956      
Utgående ackumulerad upp- och nedskrivning –39 873     –39 268     –30 136     –29 412    

Byggnadsinventarier    
Ingående anskaffningsvärde  322      242      242      242    
Årets anskaffning   80                    
Utgående anskaffningsvärde,  
byggnadsinventarier  322      322      242      242    

Avskrivningar byggnader     
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan –1 443 820     –1 339 214     –1 142 336     –1 068 494    
Avskrivningar sålda/utrangerade  1 075      1 138      1 075      1 138    
Årets avskrivningar, byggnader –115 630     –105 744     –81 565     –74 980    
Omklassificeringar  1 308                            
Utgående ackumulerade avskrivningar,  
byggnader –1 557 067     –1 443 820     –1 222 826     –1 142 336    

Årets avskrivning, byggnadsinventarier    
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan –156     –96     –145     –96    
Årets avskrivning, byggnadsinventarier –59     –60     –48     –49    
Omklassificeringar –40              

Utgående ackumulerad avskrivning,  
byggnadsinventarier –255     –156     –193     –145    

Årets avskrivning, markanläggningar    
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan –218     –109     –218     –109    
Årets avskrivning, markanläggningar –229     –109     –229     –109    

Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan –447     –218     –447     –218    

Utgående bokfört värde byggnader  3 883 976      3 786 803      2 937 657      2 932 272    

Summa bokfört värde byggnader och mark  4 188 954      4 100 277      3 141 242      3 136 264    

Taxeringsvärden 2008 2007 2008 2007
– Mark  1 362 425      1 211 078      1 120 052      1 070 802    
– Byggnader  4 534 203      3 905 273      3 925 653      3 433 591    

Summa taxeringsvärden  5 896 628      5 116 351      5 045 705      4 504 393    
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 KONCERNEN   MODERBOLAGET 

NOT 11 MASKINER OCH INVENTARIER 2008 2007 2008 2007

Inventarier    
Ingående anskaffningsvärde  57 231      55 266      57 076      54 978    

Årets nyanskaffningar  7 082      11 494      7 082      11 494    

Sålt/utrangerat under året –12 467     –9 529     –12 467     –9 396    

Utgående anskaffningsvärde  51 846      57 231      51 691      57 076    

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

Ackumulerad avskrivning sålda/utrangerade  12 434      9 244      12 465      9 164    

Årets avskrivningar –6 949     –6 172     –6 949     –6 141    

Utgående ackumulerad avskrivning –31 291     –36 776     –31 136     –36 652    

Utgående bokfört värde  20 555      20 455      20 555      20 424    

NOT 12 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER 2008 2007 2008 2007

Ingående anskaffningsvärde  264 320      251 657      179 369      235 770    

Årets nyanskaffningar    565 813      427 886      458 445      300 483    

Omklassificeringar –311 751     –417 230     –167 087     –356 884    

Utgående bokfört värde  518 382      262 313      470 727      179 369    

Mark i pågående nyproduktion redovisas i summa pågående nyanläggningar    

NOT 13  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2008 2007 2008 2007

Uppsalahem Servicebostäder AB  
– kapitalandel 100 %, 200 andelar rösträttsandel 100 %,  
org.nr. 556435–3505, säte: Uppsala    
Ingående balans                  146 287      146 287    

Aktieägartillskott                  12 484      13 667    

Nedskrivning av andelar                 –12 484     –13 667    

Bokfört värde                  146 287      146 287    

Uppsalahem Attika AB  
– kapitalandel 100 % rösträttsandel 100 %,  
org.nr. 556444–1375, säte: Uppsala    
1 000 aktier á nominellt värde 0,1 kkr                  100      100    

Bokfört värde                  100      100    

Uppsalahem 2 Torn AB  
– kapitalandel 100 %, rösträttsandel 100 %,  
org.nr. 556643–0608, säte: Uppsala    
Aktieägartillskott                  28 203      28 203    

Bokfört värde                  28 203      28 203    

Uppsalahem Storvreta Centrum HB  
– kapitalandel 100 % rösträttsandel 100 %,  
org.nr. 556444–1375, säte: Uppsala    
1 000 aktier á nominellt värde 0,1 kkr                  

Ingående balans    61 263      61 110    

Årets resultat andel                  1 906      153    

Bokfört värde                  63 169      61 263    

Summa bokfört värde                  237 759      235 853    
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 KONCERNEN   MODERBOLAGET 

NOT 14 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR  
 HOS KONCERNFÖRETAG 2008 2007 2008 2007

Långfristig fordran dotterbolag    

Ingående nominellt  värde          75 000      510 000      435 000    

Omklassificering fordran på 2 Torn AB           696     

Tillkommande fordringar                  40 000      75 000    

Summa långfristig fordran dotterbolag          75 000      550 696      510 000    

Bokfört värde långfristig fordran koncernföretag          75 000      550 696      510 000    

 Uppsalahem Attika AB har under år 2005 förvärvat 0,1 procent av koncernföretaget Storvreta Centrum HB.    

 Storvreta Centrum HB blir därmed ett helägt dotterföretag och konsolideras.    

NOT 15 ANDRA LÅNGFRISTIGA  
 VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2008 2007 2008 2007

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    

Årets nedskrivning                                

Utgående ackumulerade nedskrivningar –75     –75     –75     –75    

Utgående bokfört värde  40      40      40      40    
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 KONCERNEN   MODERBOLAGET

NOT 16 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 2008 2007 2008 2007

Kortfristig fordran moderbolag    

Koncernkonto Uppsala Stadshus AB          20 737              3 457    

Summa kortfristig fordran moderbolag          20 737              3 457    

Kortfristig fordran dotterbolag    

Kundfordran                  38 718      6 977    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                   7 095    

Fordran avseende aktieägartillskott                   35 399    

Summa kortfristig fordran dotterbolag                  38 718      49 471    

Kortfristig fordran koncernföretag    

Kundfordran  975      620      975      620    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter          9 563                    

Summa kortfristig fordran koncernföretag  975      10 183      975      620    

Summa kortfristiga fordringar koncernföretag  975      30 920      39 693      53 548    

    

NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER  2008 2007 2008 2007 
 OCH UPPLUPNA INTÄKTER    

Förutbetalda kostnader  4 326      8 428      1 302      2 729    

Upplupna räntebidrag  1 336      1 136      935      698    

Andra upplupna intäkter  9 687      16 756      8 337      5 992    

Summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter  15 349      26 320      10 574      9 419    
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NOT 18 EGET KAPITAL  Aktie-   Bundna    Fria   
  kapital   reserver   reserver  

Koncernen    
Belopp vid årets ingång  166 800      223 583      551 892     

Aktieägartillskott    67 019     

Lämnade koncernbidrag   –67 019     

Skatt koncernbidrag    18 765     

Årets resultat    50 118     

Belopp vid årets utgång  166 800      223 583      620 775     

Moderbolaget    
Belopp vid årets ingång – 1668 aktier   166 800      216 716      572 895     

Aktieägartillskott    67 019     

Lämnade koncernbidrag   –67 019     

Erhållna koncernbidrag    12 484     

Skatt koncernbidrag    15 269     

Årets resultat    27 862     

Belopp vid årets utgång  166 800      216 716      628 510     

    

 KONCERNEN   MODERBOLAGET

NOT 19  LÅNGFRISTIGA SKULDER 2008 2007 2008 2007

Checkräkningskredit    
Beviljad checkräkningskredit SEB  270 000      150 000      270 000      150 000    

– Härav utnyttjad  249 124      63 621      249 124      63 621    

Beviljad checkräkningskredit Uppsala kommun   150 000      50 000      150 000      50 000    

– Härav utnyttjad  7 853            9 709     –9 709    

Nedan anges den del av långfristiga skulder som förfaller  

till betalning senare än fem år efter balansdagen.    

Skulder till kreditinstitut  1 550 000      1 550 000      1 550 000      1 550 000    

Summa  1 550 000              1 550 000            

    

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER 2008 2007 2008 2007 
 OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER    

Upplupna personalkostnader  9 679      8 298      9 482      8 181    

Förskottsbetalda hyror  39 052      60 129      35 812      31 779    

Övriga interima skulder  76 079      35 672      71 855      32 193    

Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter  124 810      104 099      117 149      72 153    

NOT 21 ANSVARSFÖRBINDELSER 2008 2007 2008 2007

Delägaransvar i fastighetsbolaget Storvreta Centrum HB           33 563      33 514    

Garantisumma Fastigo (arbetsgivarorganisation)  1 316      1 314      1 316      1 282    

Summa ansvarsförbindelser  1 316      1 314      34 879      34 796    
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 KONCERNEN

Sjukfrånvaro  2008 2007

 % %

Åldersgrupp
29 år och yngre 2,4 2,7
30–49 år 3,7 2,8
50 år och äldre 7,3 10,3

Total  4,7 5,4

Därav :

Andelen långtidsfrånvaro  
mer än 60 dagar av  
den totala sjukfrånvaron  55,4 66,7

 KONCERNEN   MODERBOLAGET

NOT 22  MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER  
 OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 2008 2007 2008 2007

Antal anställda    
Årsmedeltal, heltid *  230      222      226      219    

Varav män  156      154      154      153    

Varav kvinnor  74      68      72      66    

Löner och ersättningar, sociala kostnader m m    
Styrelse och vd    

Löner och ersättningar  1 606      1 462      1 606      1 462    

Sociala kostnader  304      306      304      306    

Pensionskostnader  319      285      319      285    

Summa styrelse och vd  2 229      2 053      2 229      2 053  

* Värden har omräknats efter arbetade timmar.  

MODERBOLAGET    
Styrelseersättning har utgått med 369 kkr under 2008. Några pensionsförmåner till styrelsen utgår ej. Verkställande direktörens  

lön och ersättningar i  Uppsalahem AB för 2008 uppgick till 1 237 kkr. Uppsägningstiden är för vd sex månader. Vid uppsägning 

från företagets sida  är uppsägningstiden tolv månader. Efter 55 års ålder förlängs uppsägningstiden till arton månader. Pension  

utgår vid 65 års ålder enligt ITP-planen. För de fall bolaget övergår till ny ägare ska vd ha rätt till att lämna sin anställning med 

avgångsersättning motsvarande tolv månadslöner.

Styrelse och ledande  
befattningshavare 2008 2007

Koncernen
Antal styrelseledamöter 9 9
– varav män 6 6
– varav kvinnor 3 3
Vd och ledande befattningshavare 7 6
– varav män 3 3
– varav kvinnor 4 3

Moderbolaget  
Antal styrelseledamöter 9 9
– varav män 6 6
– varav kvinnor 3 3
Vd och ledande befattningshavare 6 6
– varav män 3 3
– varav kvinnor 3 3

DOTTERBOLAG    

Styrelseersättning har ej utgått i något dotterbolag under 2008. Vd-ersättning har ej utgått i dotterbolagen.  

 KONCERNEN   MODERBOLAGET

Övriga anställda 2008 2007 2008 2007

Löner och ersättningar  71 685      67 259      70 166      66 271    

Sociala kostnader  23 397      21 328      23 061      21 027    

Pensionskostnader  4 025      4 604      3 827      4 445    

Summa övriga anställda  99 107      93 191      97 054      91 743    

Summa personalkostnader  101 336      95 244      99 283      93 796
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Peter Nordgren  Thure Svensson Annika Lindh 
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Ulf Åström Heléne Molund Tomas Stavbom

Lars-Göran Ferlin Maria Patel Johan Sundman

Åsa Hedenberg

Vd

Ingemar Rindstig Björn Olsson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

Uppsala den 16 mars 2009 

Vår revisionsberättelse har avgivits 16 mars 2009 
Ernst & Young AB
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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 2008. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår i den tryckta ver-
sionen av detta dokument på sidorna 56-73.  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 16 mars 2009
Ernst & Young AB  

Ingemar Rindstig Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

ORDINARIE REVISORER

Björn Olsson
Auktoriserad revisor, Ernst & Young
Revisor i bolaget sedan 2004

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor, Ernst & Young
Revisor i bolaget sedan 2004
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S T Y R E L S E    

STYRELSE

STYRELSENS ARBETE 2008

Uppsalahem AB:s styrelse 
tillträdde i februari 2007 och 
mandatperioden sträcker sig  
till och med den bolagsstämma 
som hålls närmast efter nästa 
allmänna val till kommunfull-
mäktige. De ingående nio 
ledamöterna och fyra 
suppleanterna är utsedda av 
Uppsala kommunfullmäktige 
och speglar dess politiska 
sammansättning. 

Under 2008 har en ledamot 
avsagt sig styrelseuppdraget. 
Den tidigare suppleanten 
Tomas Stavbom (M) valdes 
därmed till ledamot. Även en 
suppleant har avgått under 
året. De två suppleantposterna 
har tillträtts av Jörgen Ebbersten 
(M) och Johan Sundman (S). 

Uppsalahem AB:s styrelse har 
under 2008 haft sex protokoll-
förda sammanträden.

Dotterbolaget Uppsalahem 
Servicebostäder AB:s styrelse 
har samma sammansättning 
som moderbolagets styrelse. 
Uppsalahem Servicebostäder 
AB har under 2008 haft sex 
protokollförda sammanträden. 

Jörgen Ebbesten (M) 
f. 1964 

Suppleant

Åsa Hedenberg 
f. 1961  

Vd Uppsalahem AB

Erik Höök (C)  
f. 1945 

Suppleant

Anders Ekström (MP)  
f. 1950 
Ledamot

Avliden februari 2009

Lars-Göran Ferlin (KD) 
f. 1946 
Ledamot

Peter Nordgren (FP) 
f. 1949 

Ordförande

Maria Patel (S) 
f. 1967 
Ledamot

Annika Lindh (S) 
f. 1952 

2:e vice ordförande

Helene Molund (M) 
f. 1962 
Ledamot

Sigvard Nilsson (FP) 
f. 1935 

Suppleant

Ulf Åström (M)  
f. 1967 
Ledamot 

Thure Svensson (C) 
f. 1939 

1:e vice ordf.

Johan Sundman (S) 
f 1965 

Suppleant

Tomas Stavbom (M) 
f. 1971 
Ledamot

ARBETSTAGARREPRESENTANTER SUPPLEANTER

Jan Lindqvist, 
Fastighetsanställdas 

förbund
f. 1952

Tomas Eriksson 
Fastighetsanställdas 

förbund
f. 1970

Per Viklund, SKTF
f. 1981

Monica Preinitz, SKTF
f. 1951
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F Ö R E T A G S L E D N I N G

FÖRETAGSLEDNING

VERKSAMHETSLEDNING

Från vänster: ALF PETTERSSON. Fastighetsservicechef, f. 1944, anställd 2007. SARA WESTBERG. Fastighetschef 
Uppsalahem Servicebostäder AB, fr o m 1 feb 2008, f. 1976, anställd 2003. ANNE-LIE JÖUD GUSTAVSSON. 
Kundtjänstchef, f. 1964, anställd 2004. KEES GEURTSEN. Distriktschef Gottsunda, f. 1948, anställd 2005.  
LIZ SVENSSON. Distriktschef Sala backe, fr o m 1 jan 2009, f. 1959, anställd 1998. BENNY ENHOLM. Distriktschef 
City, f. 1965, anställd 1991. FREDRIK HOLM. Fastighetschef, f. 1962, anställd 2002. Tjänsten som distriktschef i Eriksberg  
är vakant.

Från vänster: KERSTIN JOELSSON. Finanschef, f. 1952, anställd 2007. FREDRIK HOLM. Fastighetschef, f. 1962, anställd 
2002. SARA WESTBERG. Fastighetschef Uppsalahem Servicebostäder AB fr o m 1 feb 2008, f. 1976, anställd 2003. 
LARS-GUNNAR SJÖÖ. Bostadsproduktionschef, f. 1953, anställd 2002. ANNA-LENA LEHTO. Personalchef, f. 1953, 
anställd 2001. MARIO PAGLIARO. Ekonomichef, f. 1964, anställd 2008. ÅSA HEDENBERG. Verkställande direktör 
Uppsalahem AB, Uppsalahem Servicebostäder AB, f. 1961, anställd 2001. 
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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- Bokfört Taxerings- BOSTÄDER  
 ligt värde värde värde antal S:a yta 

Centrala staden 800 430 506 913 404 681 693 46 513 

Tuna backar/Svartbäcken 656 305 273 368 557 867 988 61 474 

Kvarngärdet 431 032 125 496 306 863 753 50 021 

Sala backe 1 383 031 597 796 860 859 2 240 127 899 

Årsta 286 358 192 698 183 849 253 19 144 

Rickomberga 110 195 39 822 84 231 104 8 438 

Stenhagen 200 135 98 179 185 015 292 23 862 

Eriksberg 959 896 301 203 784 927 1 709 102 548 

Ekeby 479 416 239 070 344 510 711 42 390 

Håga by 72 122 40 694 43 623 77 6 473 

Valsätra 26 202 25 656 17 007 30 1 890 

Norra Gottsunda 653 212 307 647 618 512 1 769 118 678 

Södra Gottsunda 377 219 145 814 320 525 750 56 475 

Sävja 304 355 140 293 234 420 519 37 650 

Ytterområden 245 526 106 591 199 248 512 36 321 

Uppsalahem AB 6 985 434 3 141 240 5 146 137 11 400 739 776 

Uppsalahem Servicebostäder AB      

Centrala staden 484 531 242 047 243 415 154 9 175 

Svartbäcken 66 216 46 060 54 382 100 4 849 

Gamla Uppsala 85 652 39 769 37 444 97 2 272 

Årsta 188 333 96 246 40 476   

Stenhagen 113 716 117 264 11 860   

Eriksberg 113 320 82 812 86 625 112 3 675 

Ekeby 14 612 8 719 6 765 16 538 

Norby 21 050 10 771 2 014   

Sunnersta 29 726 18 789    

Valsätra/Gottsunda 83 803 39 370 33 168 36 1 689 

Sävja 4 349 2 499    

Ytterområden 443 855 253 500 162 519 57 2 818 

Uppsalahem Servicebostäder AB 1 649 163 957 846 678 668 572 25 016 

2 Torn AB 42 000 40 756 8 800   

Storvreta Centrum HB 128 883 89 726 63 023 133 8 566 

Koncernjusteringar  –40 620    

Totalt 8 805 480 4 188 948 5 896 628 12 105 773 358 

Interna marknadsvärderingar visar inget nedskrivningsbehov. Bedömt verkligt värde är åsatt efter bokfört värde.

Uppdelning mellan bostäder och lokaler följer om kontrakttecknandet är lokalkontrakt eller bostadskontrakt. Uppsalahem Servicebostäder AB hyr ut 1 091 
bostäder via lokalkontrakt till Uppsala kommun som i sin tur andrahanduthyr till de boende. Det gör att koncernens totala antal lägenheter är 13 196.

I fastighetsbeståndet är Fyrisvallen och Observatoriet ej medräknade trots inflyttning 2008. Inte heller råmarken i bolaget 2 Torn AB är upptagen.
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F A S T I G H E T S B E S T Å N D

För information om Uppsalahems fastigheter  
se www.uppsalahem.se

  LOKALER    GARAGE & P-PLATSER
Hyra/m2 Hyra tot kkr antal S:a yta Hyra/m2 Hyra tot kkr Antal Hyra tot kkr

1 127 52 408 69 7 102 1 101 7 819 209 61 991

965 59 330 143 5 415 482 2 611 491 64 022

853 42 682 75 1 093 472 516 540 45 793

972 124 302 120 7 736 656 5 071 1 043 133 774

1 160 22 198 5 327 862 282 341 23 760

982 8 285 14 1 427 918 1 310 108 10 015

880 21 000 13 1 131 973 1 101 258 22 844

894 91 705 87 2 657 559 1 484 787 96 630

1 021 43 270 50 2 655 823 2 186 436 47 044

952 6 162 97 4 425 575 2 546 11 8 740

1 232 2 328     28 2 403

780 92 620 123 7 141 372 2 656 1 033 97 715

845 47 702 225 2 188 365 798 279 49 423

900 33 879 15 2 087 889 1 856 400 36 798

869 31 554 22 1 119 443 496 324 32 802

918 679 425 1 058 46 503 661 30 732 6 288 733 754

1 054 9 672 33 30 977 1 110 34 375 52 44 191

1 106 5 365 3 599 1 095 656 40 6 067

919 2 088 15 4 386 1 191 5 225 10 7 347

  10 12 347 1 262 15 585 19 15 621

  5 6 845 1 621 11 097  11 097

1 128t 4 144 12 5 421 1 196 6 482 31 10 764

1 459 785 2 376 1 245 468 6 1 273

  4 1 436 1 265 1 817  1 817

  6 2 122 1 318 2 797  2 797

1 069 1 806 8 6 544 997 6 523  8 329

  1 330 1 300 429  429

1 149 3 237 36 29 011 1 229 35 660 36 38 956

1 083 27 097 135 100 394 1 206 121 114 194 148 688

919 7 875 13 4 310 1 540 6 638 122 14 695

924 714 397 1 206 151 207 1 048 158 484 6 604 897 137
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F E M Å R S Ö V E R S I K T

FEMÅRSÖVERSIKT

Nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004

Resultaträkning, mkr

Nettoomsättning  887     845     805     789     777    

Driftöverskott  353     306     294     291     283    

Avskrivningar  123     112     105     97     94    

Resultat efter finansiella poster 69 52 70 70 47

Realisationsvinster 21  4 –1     2    –6    

Fastigheter, mkr

Bokfört värde  4 189     4 100     3 804     3 663     3 459    

Bedömt verkligt värde exkl. 
pågående projekt

     
8 805

  
8 787    

  
8 093    

  
7 325    

  
6 695    

Bedömt verkligt värde inkl.
pågående projekt

 
9 251

 
9 071

 
8 359

 
7 393

 
6 799

Övervärde  4 616     4 687     4 289     3 662     3 236    

Nyinvesteringar  476     437     386     274     396    

Fastighetsförvärv         40                  

Fastighetsförsäljningar  23     16     15     70     24    

NYCKELTAL

Lönsamhet

Överskottsgrad, % 40,5 34,5 35,1 35,6 34,4 

Avkastning på eget kapital, %  7,1     5,7     8,3     9,1     6,7    

Avkastning på totalt kapital, %  4,7     3,8     3,7     4,2     4,2    

Avkastning på sysselsatt kapital, %  5,1     4,2     4,1     4,8     4,7    

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

Finansiering

Soliditet 1, %  20,8     21,0     20,2     19,5     18,3    

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

Belåningsgrad, %  85,5     79,9     79,8     76,4     82,0    

Räntebidrag, % av hyran  0,8     0,9     1,4     1,3     1,3    

Snittränta, % 4,58 3,96 3,37 3,60 4,22 

Räntebärande skulder, mkr  3 590     3 275     3 035     2 797     2 838    

Förvaltning

Vakansgrad antal lägenheter, %  0,1     0,0     0,0     0,1     0,1    

Omflyttingar, %  13,3     13,1     14,5     15,3     15,5    

Bostadshyra i snitt per kvm  920     880     885     881     872    

Underhållskostnader per kvm  183     175     165     154     166    

Driftkostnader per kvm 372 394 380 383 380 

Personal

Antal anställda  230     222     223     225     215    

Personalomsättning, %  7,8    9,5 7,7 5,2 3,6

Sjukfrånvaro, %  4,7   5,4 5,6 5,3 7,1
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SÅ HÄR KOMMER DU I KONTAKT  

MED UPPSALAHEM

UPPSALAHEM AB

Org.nr: 556137-3589

UPPSALAHEM AB (publ)
Huvudkontor
Växel: 018-727 34 00

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

E-postadress: email@uppsalahem.se

Postadress
All post till Uppsalahemkoncernen sänds till  
Box 136, 751 04 Uppsala.

Kundtjänst
Telefon: 018-727 36 00

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

E-postadress: email@uppsalahem.se

Besöks- och telefontider:  
Måndag–fredag 08.00–16.30

UPPSALAHEM SERVICEBOSTÄDER AB
Växel: 018-727 34 00

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

E-postadress: email@uppsalahem.se

Besöks- och telefontider:  
Måndag–fredag 08.00–16.30

DISTRIKTSKONTOR

City. Telefon: 018-727 36 61

Besöksadress: S:t Persgatan 28, Uppsala

E-postadress: city@uppsalahem.se

Eriksberg. Telefon: 018-727 36 63

Besöksadress: Ekebyvägen 15, Uppsala

E-postadress: eriksberg@uppsalahem.se

Gottsunda. Telefon: 018-727 36 64

Besöksadress: Stenhammars väg 6, Uppsala

E-postadress: gottsunda@uppsalahem.se

Sala backe. Telefon: 018-727 36 62

Besöksadress: Brantings torg, Uppsala

E-postadress: salabacke@uppsalahem.se

Telefontider distrikten
Måndag 08.00–16.30

Tisdag 08.00–19.00

Onsdag 08.00–16.30

Torsdag 08.00–16.30

Fredag 08.00–13.00

Besökstider distrikten
Tisdag 08.00–19.00

Torsdag 08.00–16.30

Information om Uppsalahem finns på www.uppsalahem.se
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