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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fast-
ighets AB (KFAB), organisationsnummer 556011-0917, får 
härmed avge delårsrapport för tiden 2018-01-01 till 2018-08-
31. Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och 
lokaler enligt ägarens direktiv.
 KFAB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrine-
holms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Indu-
strihus AB (KIAB). 

Affärsområde Bostäder
Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommu-
nala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrätts-
fastigheter utifrån affärsmässiga principer. 
 Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i 
Katrineholms kommun. Vidare skall bolaget eftersträva ett 
boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för att      
utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. 
 Bolaget skall även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga 
grupper bostäder. 

Affärsområde Kommunfastigheter
Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla     
lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhanda-
hålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvin-
ster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall 
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar 
för den kommunala organisationen i sin helhet. 
 Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som 
tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.

VÅR AFFÄRSIDÉ
KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm.

VÅR VISION
KFAB är en del av Katrineholms kommun där visionen: Läge 
för Liv och Lust, genomsyrar vårt uppdrag. Vi skall överträffa 
kundens förväntningar.

STYRELSE
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm. 

2018-01-01 – 2018-08-31 

Ordinarie ledamöter
 Fredrik Olovsson ordf (s)
 Erik Liljencrantz v ordf (m)
 Cecilia Björk (s)
 Michael Hagberg (s)
 Berit Örtell (s)
 Abdullahi Hassan (s)
 Gudrun Lindvall (mp)
 Bertil Carlsson (c)
 Bengt Hult (l)
 Mica Vemic (sd)
    Bo Johansson (m) 

Arbetstagarrepresentant
 Rickard Åkesson, VISION

Under året har styrelsen hållit tre protokollförda sammanträ-
den. Årsstämma hölls den 23 april.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 

VERKSAMHET
KFAB bildades 1955 och uppförde de första bostadsfastig-
heterna på norr i Katrineholm. Idag är tyngdpunkten av 
hyreshusen uppförda under 60-talets miljonprogram. Efter en 
period under slutet av 1900-talet med vikande efterfrågan på 
bostäder och en rivningsvåg har under 2000-talet efterfrågan 
på bostäder ökat och är idag en bristvara. 

Sedan 2002 äger KFAB även merparten av de kommunala 
verksamhetslokalerna. Miljöfrågor är i fokus. Att minska ener-
giförbrukningen och automatisera fastighetsdriften ligger högt 
på KFAB:s agenda. 

 Bolaget har två affärsområden, bostäder och kommunfastig-
heter. Redovisningen är uppdelad efter detta.

 Inom affärsområdet bostäder äger och förvaltar bolaget 43 st 
(43 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 117 726 
kvm (111 528 kvm).  

 Inom affärsområde kommunfastigheter förvaltar bolaget 48 
st (48 st) fastigheter med en uthyrningsbar yta om 231 360 kvm 
(230 651 kvm).  

AFFÄRSOMRÅDEN

Affärsområde Bostäder

KFAB erbjuder hyresgästerna ett varierat utbud av lägenhets-
storlekar i flerbostadshus och radhus. Även anpassat boende 
som ungdomsbostäder, seniorbostäder och trygghetsbostäder 
erbjuds. 
 KFAB bereder i samarbete med Katrineholms kommun för 
närvarande ca 40 lägenheter i syfte att bereda utsatta och 
svaga grupper i samhället ett boende. KFAB:s boendekonsu-
lent arbetar proaktivt tillsammans med Katrineholms kom-
mun för att kontinuerligt finna lösningar för utsatta individer 
och familjer. 
 På senare tid har stort fokus lagts på att minska andelen 
sena betalningar av hyror. I samarbete med Intrum har KFAB 
arbetat fram rutiner och metoder i syfte att förbättra betal-
ningsmoralen. 

Inom KFAB:s fastighetsbestånd finns stora utmaningar i att 
hantera det eftersläpande underhållsbehovet. Främst gäller 
detta bostäder uppförda under 1960-70-talet, inom det s.k. 
miljonprogrammet. KFAB har en stor andel av sitt bostads-
bestånd byggda inom miljonprogrammet. KFAB har även 
tidigare noterat en ökad trångboddhet i KFAB:s befintliga 
lägenhetsbestånd inom vissa bostadsområden. Trångboddhe-
ten medför ökad förslitning i våra lägenheter och övriga ytor 
vilket i sin tur medför ökade kostnader. 
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KFAB har på grund av en hög uthyrningsgrad svårt att i 
dagsläget erbjuda bostäder till bl.a. nyanlända, särskilt för 
dem med stora familjer. Efterfrågan på bostäder är fortsatt 
stor. KFAB fortsätter därför att genomföra och planera för 
framtida nybyggnationer.

Uthyrningssituationen är gynnsam. Antalet tomma lägen-
heter är i genomsnitt ca 2 st per månad. De tomma lägenhe-
terna genomgår reparation eller annan åtgärd. Uthyrnings-
graden är 99,9 % (99,9 %). Målsättningen är att långsiktigt 
ha en uthyrningsgrad om 98,5 %. 
 Förhandlingar avseende 2018 års hyresnivå inom affärsom-
råde Bostäder resulterade i en generell hyreshöjning med 
1,2 % (0,8 %) för bostäder respektive lokaler. En riktad höj-
ning skedde i vissa områden. 

KFAB uppför under en femårsperiod 140 nya bostäder i kv. 
Hästen. De första 2 etapperna är färdigbyggda. Inflyttning i 
den första etappen skedde under december månad 2015 och 
är ett punkthus om åtta våningar med adress Vasavägen 21 
med 36 lägenheter. Inflyttning i den andra etappen om 52 
lägenheter i etapp 2:1 skedde i februari 2018 och består av 
byggnader om fyra till sju våningar i korsningen Linnévägen/
Eriksbergsvägen. Den sista etappen kommer att sluta kvar-
teret och avsluta projektet kv. Hästen med ca 54 lägenheter i 
fem plan med utsikt över stadsparken med inflyttning under 
kvartal 1 2019.

Vid kv. Ekorren 4 pågår ombyggnationen av den arkitekt-
ritade byggnaden kallad Björkbacken till 5 nya lägenheter. 
Ombyggnationen planeras i samarbete med byggnadsantik-
varie i syfte att återställa byggnadens ursprungliga utform-
ning. Genomförandet sker i egen regi tillsammans med elever 
från Duveholmsgymnasiets byggprogram. Ombyggnationen 
beräknas vara färdigställd under hösten 2019.

Vid Pantern 2, Läroverksgatan/Hemgården, planeras för en 
nybyggnation av hyreshus omfattande 29 lägenheter. Lägen-
heterna som planeras kommer att vara relativt små och ytef-
fektiva med hög boendestandard. Ambitionen är att kunna 
erbjuda nybyggda lägenheter till prisvärda hyresnivåer.      
Nybyggnationen planeras vara färdigställd våren 2020. I 
kvarteret planeras för en omfattande renovering av den yttre 
miljön.  

Trots en för Katrineholm hög nybyggnationstakt av nya lägen-
heter och andra boendeformer har efterfrågan på KFAB:s 
äldre lägenhetsbestånd inte minskat. Dock kan vi skönja en 
viss avmattning av efterfrågan på lägenheter i nyproduktion. 

Ett fortsatt stort problem är renhållningen inom vissa bostads-
områden där hushållssopor och grovsopor hanteras på ett 
felaktigt sätt. Det medför att KFAB:s personal dagligen får 
lägga flera timmar på att städa och rensa i våra bostadsom-
råden. KFAB har i samarbete med Viadidakt under en period 
tagit in en praktikant som tillsammans med bovärdsgruppen 
aktivt har arbetat för att hålla rent i bostadsområdena och 
informerat och pratat med hyresgäster om hur kretsloppet 
fungerar och hur man som hyresgäst ska agera. 

KFAB har påbörjat renoveringen av byggnaderna i kv. Sågen, 
Vingåkersvägen 23-27, Bjurtorpsgatan 2-6. Renoveringen sker 
i samråd med Hyresgästföreningen och ger möjlighet för de 
boende att påverka omfattningen av renoveringen i sina respek-
tive lägenheter. Renoveringen kommer att pågå under 2018 och 
2019. 
 Vidare har KFAB beviljats stöd hos Boverket inom dess pro-
jekt ”Bättre mötesplatser”. 

Projektet i kv. Sågen avser upprustning och renovering av den 
yttre miljön. Under projektet har hyresgästerna bjudits in till 
informationsträffar i syfte att få de boende att aktivt påverka 
utformningen av den yttre miljön. Exempel på åtgärder som 
genomförts är nyinstallation av ny lekutrustning, nya park-
bänkar och 6 st körbommar. Vidare har en grillplats uppförts, 
växtligheten anpassats och belysningen förstärkts och ersatts 
med ledbelysning.

Affärsområde Kommunfastigheter 

KFAB och Katrineholms kommun samverkar i planering, pro-
jektering och byggnation. Ägaren beslutar om investeringar i 
fastigheterna och KFAB är utförare av kommunens beslutade 
uppdrag. De ekonomiska ramarna för förvaltning av fastig-
heterna inom AO Kommunfastigheter styrs av kommunens 
budgetram utifrån självkostnadsprincipen. KFAB upphandlar i 
enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Inom en 5 årsperiod genomförs och planeras för ett flertal 
större investeringsprojekt, såsom uppförande av en ny brandsta-
tion, en ny skola centralt och på norr i Katrineholm, flera nya 
förskolor, särskilt boende för äldre, en ny samlad gruppbostad 
LSS samt en ny servicebostad med mera. 

 Vid större investeringar är behovet av långsiktighet, fram-
förhållning, prioriteringar och avvägningar om när projekt ska 
genomföras extra viktig.

 Dagens situation med stor efterfrågan på byggtjänster, både 
bostäder och offentliga lokaler medför en situation med en 
betydligt högre kostnadsbild vid ny- till eller ombyggnationer.

KFAB har fått uppdraget från kommunstyrelsen i Katrineholm 
att projektera, upphandla och bygga nytt äldreboende. Projek-
tet är upphandlat och det första spadtaget är utfört. Projektet 
innebär att Strandgårdens äldreboende byggs ut med 10 000 
kvm. Utbyggnaden ger 96 nya lägenheter om 35 kvm fördelade 
på tre våningsplan samt ytterligare ett plan i sutteräng. Det är ett 
omfattande projekt och förutom fler platser för äldre ska den 
även bidra till en bra arbetsmiljö för personalen. Målet är att 
det nya äldreboendet ska stå klart för inflyttning december 2019.

Entrén vid Sportcentrum, Duveholmshallen, har färdigställts. 
Utformningen av den nya entrén har skett i samarbete mellan 
verksamheten och KFAB. Bl.a. har receptionen byggts om för 
att möta besökande på ett samordnat och informativt sätt, nya 
möbler och ny ljus färgsättning där även den digitala miljön 
uppdaterats.  
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Duveholmshallens stora bassäng som varit i funktion i 40 år 
är från och med den 15 maj avstängd tills vidare. Detta beror 
på att omkakling av hela bassängen kommer att genomföras.   
Samtidigt utförs tidigare planerade renoveringar på bassängen 
och övriga installationer i byggnaden. Bland annat ska hopp-
tornet renoveras. 

Skolor och förskolor har de senaste åren varit utsatta för 
mycket skadegörelse. Skadegörelse såsom klotter och glaskross 
mm uppgick 2017 till ca 1 Mkr (1,1 Mkr). I syfte att minska 
skadegörelsen bygger KFAB succesivt ut kameraövervakningen 
efter ansökningsförfarande. KFAB kan konstatera att kame-
raövervakningen och andra åtgärder såsom ökad belysning, 
åtgärder av den yttre miljön, samt trygghetsvandringar ger 
effekt på skadegörelsen. Trenden 2018 är positiv med ett för 
perioden lägre utfall än samma period förra året, 227 Tkr (712 
Tkr). Ett exempel där kameraövervakningen gett positiv effekt 
är vid Sandbäcksskolan där skadegörelsen sjunkit från 125 tkr 
på helåret 2017 till 6 Tkr för perioden 2018. 

 Även larmutbyggnaden fortsätter. Vid förskolorna Borgen 
och Påfågeln, samt äldreboendet Yngaregården har inbrotts- 
och brandlarm installerats.  

De varma sommarmånaderna medförde ökad belastning på 
fastigheternas installationer, såsom hissar, kyl- och ventila-
tionssystem. Värmen medförde att kommunens verksamhet på 
olika sätt blev påverkade och försvårade den dagliga verksam-
heten. Bl.a. ställdes elevundervisning in på eftermiddagarna 
under 1 veckas tid vid Järven/Tallås, vid äldreboendet Igelkot-
ten klarade inte hissarna värmen som därmed stod stilla under 
ett flertal tillfällen under sommaren. 

Vid Lövåsgården har vattenskador uppkommit i de burspråk 
som byggdes om vid den senaste renoveringen som genomför-
des 2011-2012 omfattande ca 10 lägenheter. Kostnaderna för 
att åtgärda skadorna beräknas till ca 1,5 Mkr.

MILJÖ
KFAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och mil-
jöpolicy satt miljömål för den egna verksamheten. Det innebär 
att vi arbetar aktivt både internt och externt med såväl miljö-
frågor som kvalitetsfrågor i alla led i syfte till ständiga förbätt-
ringar i miljöarbetet. KFAB certifierades enligt Svensk Miljöbas 
den 2 februari 2016.

KFAB:s miljöhänsyn innebär följande grundläggande åtagan-
den och konkreta insatser:

• Energi och vatten – så långt som möjligt minska och begrän-
sa användningen av el, fjärrvärme och vatten.

• Val av leverantörer och inköp – så långt som möjligt arbeta 
med företag som är certifierade enligt miljökriterier och i första 
mån välja miljöriktiga produkter.

• Transporter – så långt som möjligt välja miljövänligaste 
transportmedlet vid våra resor, byta fordon till miljövänligare 
drivmedel och minimera transporter.

• Kemikalier och hantering – så långt som möjligt minska 
antalet kemikalier i vår verksamhet och till största delen välja 
miljövänliga val.

• Avfallshantering – så långt som möjligt minska avfallsmäng-
den både genom minskat avfall men också via sortering för 
återvinning.

• Kompetens, utbildning och kommunikation – KFAB:s miljö-
grupp jobbar effektivt med att försöka minska miljöpåverkan 
av förbrukningarna av el, värme och vatten samt att behålla de 
minskningar vi gör. I miljögruppen ingår följande funktioner: 
vd, utvecklingsstrateg, energikontroller, boendekonsulent,     
bovärd, myndighetssamordnare, projektsamordnare och 
snickare. Miljögruppen jobbar efter en fastställd handlingsplan. 
Gruppen tar fram nya förslag till åtgärder, genomför beslutade 
åtgärder och följer upp att målen blir utförda.

KFAB kommer att upphandla solceller på Duveholmshallen för 
egen produktion av energi. Duveholmshallen och Duveholms-
skolan är ett energiområde som förbrukar ca 6 000 000 kwh. I 
ett första skede kommer en upphandling att ske av två ytor på 
taken närmast entrén till Duveholmshallen. I upphandlingen 
kommer det att ingå byte av tätskikt för att veta att taket är 
tätt under lång tid framöver. Då taken i princip är platta sker 
montering av solceller på lutande bryggor. Genom lutningen 
får vi in solceller med större upptagningsyta än själva takytan.
Solcellerna blir inkopplade på nätet och är sedan klara för pro-
duktion våren 2019. Ytan som upphandlas uppgår till ca 1250 
kvm.

Idag har KFAB sex eldrivna miljöbilar. El-bilarna är av model-
len VW e-Golf och Renault Kangoo Express. Sedan 2017 har 
vi inga bensindrivna bilar längre. KFAB har även två vanliga 
cyklar och en el-cykel som används av personal för kortare 
resor.

KFAB följer SundaHus miljökrav. I samband med upphandling 
av ramavtal har bolaget inskrivit i avtalet att material ska fin-
nas dokumenterat i SundaHus miljödatabas där i första hand A 
och B produkter ska användas och i andra hand C om inte A eller 
B finns tillgängligt efter godkännande från bolaget. KFAB:s 
miljöcertifiering har inneburit ett mer strukturerat arbete med 
noggrannare dokumentation. KFAB har som krav att bygga 
efter SundaHus. Det innebär att vid nybyggnation kontrolleras 
allt material och inom en snar framtid kommer liknande kon-
troller att krävas även vid renoveringar. Om en byggnad senare 
ska renoveras eller rivas vet man exakt vilka material som har 
använts. Det är bra både för miljön och för dem som ska utföra 
arbetet. Allt material ska vara godkänt både vid tillverknings-
processen och som slutprodukt eftersom en del tillverkning kan 
vara dålig för miljön, även om den färdiga produkten är fri från 
skadliga ämnen. 

DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 - 2018-08-31
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Det nya äldreboendet Dufvegården kommer att byggas enligt 
miljöcertifiering Silver. En miljöcertifiering enligt Silverklassad 
byggnad innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat 
ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dags-
ljus och inomhusklimat.

Under 2018 har utbildning för skyddsombud, grundläggande 
miljöutbildning, miljöbyggnadsdagen, LOU och baskurs i Mil-
jöbyggnad hållits. EcoOnline (Digitala kemikalieregistret) har 
en ny app som bovärdar, servicetekniker och drifttekniker ska 
ladda upp och använda för säkerhetsdatablad och skyddsblad. 

EKONOMI
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till  
209 Mkr (203,2 Mkr). Periodens resultat är positivt om 
14,3 Mkr (23,5 Mkr) före skatt. 

 Det positiva resultatet beror på att ett flertal kostnadsposter 
visar ett lägre utfall än planerat. Bl.a. gäller det underhålls-
kostnaderna som på grund av att underhållsarbetet till stor del 
utförs under sommarhalvåret och därmed belastar bolagets 
resultat under senare delen av året. Även kapitalkostnaderna är 
klart under planerad nivå. 

Utfallet vad gäller fastighetsskötsel och reparationer visar och 
har visat under flera år en negativ utveckling i relation mot 
planerad nivå. De bakomliggande orsakerna är flera, bl.a. 
kostnadsökningar av köpta tjänster och varor, en för låg under-
hållsnivå under en lång tidsperiod vilket medför att fler instal-
lationer blir allt äldre och då har större sannolikhet att behöva 
repareras. Vidare sker en utveckling av fler och mer tekniskt 
avancerad teknik som sannolikt även i framtiden kommer att 
driva på kostnadsutvecklingen.

 Under maj genomförde KFAB en nybelåning om 100 Mkr. 
Låneportföljen uppgår per den 31/8 2018 till 1 252 Mkr. Voly-
men derivatinstrument i form av ränteswappar med olika löp-
tider, uppgår till 97 % av lånevolymen. Syftet med räntederivat 
är att ge bolaget möjlighet att mer flexibelt hantera räntekost-
nader och förändra räntebindningen för att uppnå vald risknivå. 
Den genomsnittliga bruttoräntan uppgick per den 31/8 till 2,17 % 
och en räntebindningstid om 5,1 år.

DELÅRSRAPPORT 2018-01-01 - 2018-08-31
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Resultaträkning (tkr)

RESULTATRÄKNING 2018-08-31 2017-08-31 2017-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

      Nettoomsättning 208 994 201 521 296 158

      Övriga intäkter 2 784 1 628 7 097

Summa intäkter 211 777 208 149 303 255

RÖRELSENS KOSTNADER

      Driftskostnader -99 183 -88 775 -155 960

      Övriga externa kostnader -13 419 -12 236 -17 764

      Personalkostnader -20 212 -18 814 -29 133

      Avskrivningar av materiella och immateriella   
      anläggningstillgångar

-43 075 -39 577 -60 005

      Övriga rörelsekostnader -206 -19 -35

Summa rörelsens kostnader -176 096 -159 401 -262 897

Rörelseresultat 35 681 43 748 40 358

Resultat från finansiella poster

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 464 491 790

      Räntekostnader och liknande resultatposter -21 837 -20 783 -30 369

Summa finansiella intäkter och kostnader -21 373 -20 292 -29 579

Resultat efter finansiella poster 14 308 23 456 10 779

      Skatt på årets resultat -1 666 -1 150 -2 878

      Uppskjuten skatt

Årets resultat 12 642 22 306 7 901
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Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR 2018-08-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

      Immateriella anläggningstillgångar

            Goodwill 90 269

      Materiella anläggningstillgångar

            Byggnader och mark 1 314 353 1 192 155

            Inventarier, verktyg och installationer 1 907 2 221

            Pågående nyanläggningar 211 776 255 137

      Summa materiella anläggningstillgångar 1 528 036 1 449 513

      Finansiella anläggningstillgångar

            Andelar i koncernföretag 5 000 5 000

            Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40

            Uppskjuten skattefordran 17 868 17 868

            Andra långfristiga fordringar 118 188

      Summa finansiella anläggningstillgångar 23 026 23 096

Summa anläggningstillgångar 1 551 152 1 472 878

Omsättningstillgångar

      Kortfristiga fordringar

            Kundfordringar 54 595

            Fordringar hos koncernföretag 238 0

            Aktuella skattefordringar 5 133 794

            Övriga fordringar 4 6 491

             Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            10 431 1 419

      Summa kortfristiga fordringar 15 860 9 299

      Kassa och bank 231 2 870

Summa omsättningstillgångar 16 091 12 169

Summa tillgångar 1 567 243 1 485 047
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Balansräkning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018-08-31 2017-12-31

Eget kapital

      Bundet eget kapital

            Aktiekapital 40 000 40 000

            Övrigt tillskjutet kapital 15 330 15 330

      Summa bundet eget kapital 55 330 55 330

      Fritt eget kapital

            Annat eget kapital inkl årets resultat

            Balanserad vinst eller förlust 93 934 86 637

            Årets resultat 12 641 7 901

      Summa fritt eget kapital 106 576 94 538

Summa eget kapital 161 906 149 868

Avsättningar

            Avsättning för uppskjuten skatt

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

            Checkräkningskredit 66 570 97 466

            Skulder till kreditinstitut m.fl. 1 251 600 1 151 600

Summa långfristiga skulder 1 318 171 1 249 066

Kortfristiga skulder

            Skulder till kreditinstitut

            Förskott från kunder 0 11

            Leverantörsskulder 16 065 44 062

            Skulder till koncernföretag 0 1 333

            Övriga skulder 1 151 6 974

             Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 69 949 33 733

Summa kortfristiga skulder 87 166 86 113

Summa eget kapital och skulder 1 567 243 1 485 047
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