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VD-kommentar
”Rum där människor trivs, utvecklas och mår bra” är 
Tornbergets vision. Visionen sätter ord på varför bolaget 
finns till och vad vi vill uppnå. Den togs fram i samband 
med framtagandet av vår nya värdegrund. Ett gediget 
arbete som påbörjades 2017 och som involverade alla på 
Tornberget från medarbetare till styrelse, som tog beslut 
om värdegrunden hösten 2018. För att leva värdegrunden 
i vardagen arbetar vi nu in den i olika sammanhang så 
som medarbetarsamtal, kommunikationskanaler, dialog på 
arbetsplatsträffar, inspirationsföreläsningar etc. 

Tornberget är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av 
Haninge kommun. Enligt ägardirektiv ska Tornberget ta 
initiativ för att uppnå en ökad effektivitet i form av lägre 
lokalkostnader, minskade lokalytor och/eller en högre  
kvalitet. Målsättningen är att detta ska ske på ett så  
effektivt och serviceinriktat sätt, att kommunens lokal
kostnader kan minimeras över tiden. Vidare ska Tornberget 
bidra till en hållbar utveckling genom att i möjligaste 
mån utveckla lokalbeståndet till mer energieffektivt 
och lång siktigt klimatsmart. Bolaget ska tillhandahålla 
miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning 
samt erbjuda sina kunder inomhusmiljöer som människor 
mår bra i genom att använda sunda material och resurssnål 
teknik vid byggande, fastighetsförvaltning och städning.

Under våren 2018 deltog vi i Evimetrix undersökning av 
nöjdkundindex (NKI) där jämförelse kan göras med 
flera kommuner med liknande verksamhet. Syftet med 
undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av 
sin fysiska miljö samt fastighetsorganisationens kundvård 
och service. Med ett NKIvärde på 74 är vi näst bäst av 
alla 83 organisationer som deltog i mätningen. Jag är stolt 
över medarbetarna som med sitt kundfokus och sin service
anda bidrar till att våra kunder ger oss så höga poäng i 
mätningen. Eftersom vi ständigt vill utvecklas så har en 
grupp engagerade medarbetare jobbat med resultatet och 
tagit fram ett antal åtgärder som vi kan genomföra under 
2019 för att våra kunder till en ännu större grad ska trivas, 
utvecklas och må bra.

Det värmer i hjärtat att vårt HMEvärde vid medarbetar
undersökningen ökat från 80,7 (2017) till 82,2 
(2018). Hela 97,7 % svarade på enkäten vilket visar 
på ett stort engagemang. Vi har identifierat ett antal 

utvecklings områden som bolaget kommer att jobba med 
under 2019. Ett sådant område är arbetsbelastningen som är 
hög. Orsaken till det är bland annat den ökade investerings
volymen, behovet av renoveringar i befintliga byggnader och 
att vi jobbar med flera stora verksamhetsutvecklingsprojekt. 
Flera nya medarbetare har börjat under året och rekryteringar 
pågår för att stärka kompetensen i bolaget.

Varje år utförs en omvärldsanalys och en analys av 
bolagets förutsättningar. Tornberget berörs av olika 
omvärlds faktorer som vi tar hand om genom att identifiera 
möjligheter och hinder för verksamheten för att sedan 
omsätta det i verksamhetsplaner, internkontrollplaner och 
strategiska planer. Vi lever i en tid av tillväxt där det finns 
möjlighet att bygga framtidens lokaler. Digitalisering ger 
oss möjligheter att bland annat bidra till hyresgästernas 
nöjdhet, vår egen arbetsmiljö och effektivisering. Vi ser 
en framtid där energieffektivisering, flexibilitet och sam
nyttjande av lokaler är i fokus. Utmaningarna ligger i en 
het byggmarknad och i kompetensförsörjning.

Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på 
Tornberget är att medarbetare, chefer och styrelse är in vol
verade på sina olika nivåer samt att det finns en länk och 
en förståelse mellan de olika nivåerna. För att säkerställa 
att Tornberget efterlever olika styrdokument, att dessa är 
aktuella samt kommunicerade, samlas de i Tornbergets 
certifierade verksamhetsledningssystem (FR2000). Varje 
år utförs både en intern och en extern revision i syfte att 
utveckla verksamhetsledningssystemet så att det blir ett 
bra stöd för verksamheten och att det säkerställer effektiv 
styrning och god kontroll. De externa revisorerna gav 
under 2018 ett antal förbättringsförslag som har koppling 
till en processkartläggning som pågår och en framtida 
omställning till ett processorientrat verksamhetslednings
system. Revisorn kunde konstatera att ”Tornberget är ett 
mycket välskött företag med engagerad personal och med 
en topposition i Sverige gällande mätning av NKI”. 
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Vår vision: ”Rum där människor trivs, utvecklas och 
mår bra” sätter ord på varför vi finns till och på vad vi 
vill uppnå. Visionen har tagits fram i samband med ett 
gediget värdegrundsarbete som involverade alla på 
Tornberget från medarbetare till styrelse.

Tornberget arbetar ständigt med att effektivisera verksam
heten. Under året har styrelsen beslutat om en strategi för 
klimat och energieffektivisering. En klimat och energi
effektiviseringsplan är på väg att tas fram. Bolagets ITmiljö 
har utretts för att utgöra en bas för utveckling av digitalise
ring inom både de administrativa och de fastighetstekniska 
systemen. Samordnade reinvesteringsplaner och underhålls
planer finns nu för alla fastigheter. Under året har vi arbetat 
fram både en intern och en extern kommunikationsplan. 
Intranätet och hemsidan har utvecklats. 

Under 2018 har vi fortsatt vår resa för att öka graden av 
digitala hjälpmedel. Exempel på det har varit digitalisering 
av arbetsorder. Vi har tagit fram en digitaliseringsplan där 
byggnader, administrativa system och processer är viktiga 
områden. Alltid med kunden i fokus och medarbetarna 
som vår viktigaste tillgång.

Tornberget har under året arbetat med flera byggprojekt 
vilka jag vill nämna några exempel. Några projekt har 
färdig ställts så som Vikingaskolan, Vendelsömalmsskolans 
hus G och våra två första konceptförskolor Vargbergets 
förskola och Skogslindens förskola. I höstas invigdes 
också den nya idrottshallen Lyckebyhallen. Under 2018 
har vi på flera objekt installerat ny datoriserad styr och 
övervakningsutrustning som ett led i vårt arbete för en 
bättre hushållning av energi. Arbeten med att förbättra 
tillgänglig heten för funktionshindrade har utförts bland 
annat i Kulturhuset och Torvalla sim och sporthall. 
Under hösten upphandlades en samverkansentreprenad 
för en ny skola och aktivitetshus i Vega samt flera förskolor 
där tanken är att bygga och samtidigt utveckla koncept
förskolor. I Västerhaninge startade under sommaren 
byggnation av den nya fullstora idrottshallen Åbyhallen. 
Invid Åbyhallen påbörjades under senhösten byggnationen 
av den nya Åbyskolan. Flera skolor genomgår under 
några år etappvisa totalrenoveringar som i vissa fall även 
innefattar utökning med fler byggnader. Några exempel på 
vad som har pågått under 2018 är renovering av hus E på 
Hagaskolan, renovering av hus A på Tungelsta skola,  

projektering för renovering av hus A på Vendelsömalms
skolan och rivning av hus D. Projektering har även fortgått 
för en ny skolbyggnad som ska inrymma en 2parallellig 
F6verksamhet samt nytt kök och ny matsal på Ribbyskolan 
samt projektering för en totalrenovering av hus A.

Inte mindre än 54 % av de lokaler som Tornberget förvaltar  
är uppförda under perioden 1960–1979 och 10 % är  
uppförda före 1960. Detta innebär att lokalytan på 
byggnaderna som uppförts före 1980 utgör 2/3 av 
byggnadsbeståndet. Framöver behöver omfattande 
investerings medel läggas på renoveringar och utbyte av 
byggnader från det s k miljonprogrammets dagar. Dessa 
byggnader är byggda efter dåtidens myndighetskrav 
och teknik med de brister som dessa senare har visat sig 
innebära. Trots stora insatser som gjorts genom åren för 
att motverka de olägenheter som blivit följden så börjar 
byggnaderna nu undan för undan att tjäna ut. Det innebär 
bl a  att vi måste utföra stora åtgärder så som exempelvis 
stambyten, vilket i de flesta fall innebär att lokalerna måste 
evakueras under ombyggnadsperioden.

Tornberget tillämpar en självkostnadsbaserad hyra vid 
uthyrning till kommunen, vilket innebär att Tornberget 
endast har mycket små marginaler. Årets ekonomiska 
resultat blev 0,4 miljoner kronor.

Den här årsredovisningen är upplagd så att den inleds 
med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de 
olika fastigheterna. Dessa redovisas objekt för objekt i bok
stavsordning. Därefter följer sammanfattningar från olika 
verksamhetsområden, ett par översikter, måluppfyllelse 
och slutligen förvaltningsberättelse inklusive hållbarhets
redovisning, resultat och balansräkning, förändring i eget 
kapital samt kassaflödesanalys. Jag hoppas att det skall ge 
dig en god inblick i Tornbergets verksamhet.

haninge 20190301

Marita Anheim 
VD
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I hjärtat av den nya Vikingaskolan finns denna trappa – en samlingspunkt och en plats för möten� 
Fotografiet är taget av NCC, som var den entreprenör som byggde skolan�
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Objektvis redovisning

Nedan redovisas ny-, till- och ombyggnader samt sådant fastighetsunderhåll 
som görs med längre mellanrum än ett år� Även större reparationer efter skador 
redovisas� Förteckningen ska ge en god uppfattning om vad Tornberget utfört åt 
sin ägare, tillika hyresgäst, Haninge kommun under år 2018�

ALEN, NORRA SÖDERBY

Förskolans gamla fönsterkassetter har bytts ut till nya modernare som är mer 
energieffektiva.

ALPROSEN, VEGA

Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden. Åtgärderna innebär att när 
byggnaden har larmats på och dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten av. 
För att det inte ska innebära någon risk med ett avstängt vattensystem, öppnas en 
liten bypassledning med en vattenmätare som är uppkopplad till larm och över
vakningssystemet, vilket innebär att vid ett eventuellt läckage stängs vattnet av helt 
och Tornbergets jour larmas ut automatiskt. Under sommaren lämnades paviljongen 
för hus B åter till uthyraren. Marken har därefter återställts i samarbete med  
kommunens stadsbyggnadsförvaltning.

ANDEN, VENDELSÖ

Samtliga fönster och fönsterdörrar har bytts ut på byggnaden vilket bidrar till en 
minskad energiförbrukning. Förskolan har även fått alla fem uteförråd utbytta mot 
nya och den äldre fasadbelysningen har bytts ut till LEDbelysning.

BJÖRKEN, HANDEN

En av förskolans avdelningar målades om under sommaren. I köket har disk maskinen 
bytts ut. Som ett led i vårt arbete för en bättre hushållning av energi, har ny datoriserad 
styr och övervakningsutrustning installerats. Utrustningen innefattar bl a styrning, 
fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation i byggnaden.
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BJÖRKVILLAN, VENDELSÖ

Ny datoriserad styr och övervakningsutrustning har installerats som ett led i 
vårt arbete för en bättre hushållning av energi. Utrustningen innefattar bl a fjärr
övervakning och larmhantering.

BRANDBERGSSKOLAN

I korridorerna i hus AD har nya golv lagts och väggarna har målats om.  
Till Brandbergsgården har en ny entrédörr beställts. I bibliotek och orkesterrum  
har belysning kompletterats och bytts ut.

BÅTSMANSSKOLAN, NORRA SÖDERBY

De gamla undertaken i trä har bytts ut i skolans korridorer och entréer. Träslöjden 
har renoverats med nytt pentry, nya mattor och målning av väggar. Brandlarmet 
har moderniserats och kompletterats för att åtgärda punkter från en brandrevision.

DALARÖ F D KOMMUNHUS

Dialog har under året pågått med kommunens lokalförsörjningsenhet gällande 
permanenta konstruktionsmässiga åtgärder i byggnaden. Verksamheten är 
evakuerad.

DALARÖ FÖRSKOLA

Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny teknisk lösning genom att en 
värmeväxlare har installerats för värmesystemet samt att varmvattnet förvärms.  
I och med detta ökar  verkningsgraden och användandet av anläggningen optimeras. 
Ett trädäck har monterats på bakgården. Under året har även ett arbete med invente
ringar och framtagning av underlag genomförts inför en totalupprustning  
av förskolan.

DALARÖHALLEN

Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny teknisk lösning genom att en 
värme   växlare har installerats för värmesystemet samt att varmvattnet förvärms. I och 
med detta ökar  verkningsgraden och användandet av anläggningen optimeras.

DALARÖ SKOLA

Under sommaren målades hus A om utvändigt och invändigt byttes belysningen ut 
till LED. I hus B har underhållsarbeten utförts vid spisstationerna i hemkunskapen 
med nytt kakel och målning och i köket har en kokgryta bytts ut. Åtgärder har 
utförts vid fettavskiljarna i källarvåningen med anledning av läckage från en 
kopplingsanslutning. Sanering utfördes, tankarna rengjordes invändigt och ett nytt 
betonggolv lades med ny brunn och nya anslutningsrör. Som ett led i vårt arbete för 
en bättre hushållning av energi, har ny datoriserad styr och övervakningsutrustning 
installerats. Utrustningen innefattar bl a styrning, fjärrövervakning och larm
hantering för värme och ventilation i byggnaden.



9

Objektvis redovisning │ ÅRSREDOVISNING 2018

DRAGSPELET, BRANDBERGEN

Förskolan har fått nya utvändiga räcken, trappor, vilplan och ramper i miljövänligt 
material. På avdelningen Valen har en verksamhetsanpassning utförts med en 
utvändig ramp och ett sensoriskt rum. I köket har storköksmaskiner bytts ut. 
Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny teknisk lösning genom att en 
värme växlare har installerats för värmesystemet samt att varmvattnet förvärms. I och 
med detta ökar  verkningsgraden och användandet av anläggningen optimeras.

DUVAN, VENDELSÖ

Varmvattensystemet och hela värmesystemet med rör och element har bytts 
ut under året. En ny fjärrvärmecentral har installerats, vilken är försedd med 
separata värmeväxlare och rörsystem för element och ventilation. Detta för att inte 
slå ut ventila tionen om skada eller läckage uppstår på ett element och vice versa. 
Som ett led i vårt arbete för en bättre hushållning av energi, har ny datoriserad 
styr och över vakningsutrustning installerats. Utrustningen innefattar bl a styrning, 
fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation i byggnaden. 
Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden. Åtgärderna innebär att när 
byggnaden har larmats på och dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten av. 
För att det inte ska innebära någon risk med ett avstängt vattensystem, öppnas en 
liten bypassledning med en vattenmätare som är uppkopplad till larm och över
vakningssystemet, vilket innebär att vid ett eventuellt läckage stängs vattnet av helt 
och Tornbergets jour larmas ut automatiskt. 

EKENS FRITIDSGÅRD, HANDEN

Invändigt underhåll har utförts på fritidsgården med målning och mattbyten, bl a i 
köket där även storköksutrustningen byttes ut. Utvändigt har ett skärmtak byggts 
på utescenen.

EKORREN, HANDEN

Under vintern har det sista avdelningsköket renoverats med bl a nya stommar, 
luckor, belysning och kakel.

ENEN, HANDEN

Fasaden har målats om och skadat trä har bytts ut och den äldre fasadbelysningen 
har bytts ut till LEDbelysning. Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny 
teknisk lösning genom att en värmeväxlare har installerats för värmesystemet samt 
att varmvattnet förvärms. I och med detta ökar  verkningsgraden och användandet 
av anläggningen optimeras.

FASANEN, BRANDBERGEN

Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden. Åtgärderna innebär att när 
byggnaden har larmats på och dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten av. 
För att det inte ska innebära någon risk med ett avstängt vattensystem, öppnas en 
liten bypassledning med en vattenmätare som är uppkopplad till larm och över
vakningssystemet, vilket innebär att vid ett eventuellt läckage stängs vattnet av helt 
och Tornbergets jour larmas ut automatiskt. Den äldre fasadbelysningen på förskolan 
har bytts ut till LEDbelysning.
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FJÄDERKOBBEN, JORDBRO

Samtliga storköksmaskiner i förskolans kök har bytts ut. Frysskåpen har fått nytt 
luftkylt aggregat och i kylrummet har en ny förångare installerats. Utvändigt har 
fyra uttjänta entrédörrar bytts ut till nya dörrar i aluminium under hösten.  
De nya dörrarna har bättre isoleringsförmåga och uppfyller därmed gällande 
energi krav. Den äldre fasadbelysningen har bytts ut till LEDbelysning.

FREDRIKA BREMERGYMNASIET, HANDEN

I den norra byggnadens kök har ugnar, värmeskåp, värmeri, kylar och frysar bytts  
och massagolvet i köket och i kylrummen har renoverats. Under året utfördes 
underhållsåtgärder i form av kontroll och vid behov förankring av undertak i 
hela den norra byggnaden. Armaturer i trappor och i hemvister har bytts ut till 
LEDbelysning och belysningen i höga samlingsytor har bytts ut till LED med 
dagljusjustering. Nödbelysning/utrymningsskyltar har också bytts ut till LED 
samt till ett övervakat system. Byggnation av två kallförråd söder om gymnasiets 
yrkesgymnasiedel i den södra byggnaden påbörjades under hösten. Utredning för 
eventuell permanentning av hus I har utförts under året.

FREDSDUVAN, JORDBRO

Tre nya utrymningsdörrar monterades under februari. De nya dörrarna har bättre 
isoleringsförmåga och uppfyller därmed gällande energikrav. Vattensäkringsåtgärder 
har utförts i byggnaden. Åtgärderna innebär att när byggnaden har larmats på och 
dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten av. För att det inte ska innebära 
någon risk med ett avstängt vattensystem, öppnas en liten bypassledning med en 
vattenmätare som är uppkopplad till larm och övervakningssystemet, vilket innebär 
att vid ett eventuellt läckage stängs vattnet av helt och Tornbergets jour larmas ut 
automatiskt.

G:A FOLKETS HUS (ROJ TEATERN), HANDEN

Två uttjänta utrymningstrappor har rivits under året och nya har monterats.  
Under sommaren har de inre fönsterglasen på huset bytts ut mot nya mer energi
effektiva. I samband med detta kittades och målades fönsterbågarna om.

G:A FREDRIK YRKESGYMNASIUM, HANDEN

Anpassningsarbeten till ny verksamhet genomfördes under året. Bl a har nya dörrar 
monterats och brandcellsåtgärder utförts.

G:A KOMMUNALHUSET, HANDEN

Byggnadens brandlarmscentral har bytts ut och kompletteringar har utförts på 
brandlarmsanläggningen.

GRÄSKOBBEN, JORDBRO

Tillagningsköket på förskolan byggdes om under året med bl a nya köksskåp och 
helt nya storköksmaskiner. Frysskåpen har fått nytt luftkylt aggregat och i kylrummet 
har en ny förångare installerats. Fem uttjänta entrédörrar byttes under oktober 
ut till nya dörrar i aluminium. De nya dörrarna har bättre isoleringsförmåga och 
uppfyller därmed gällande energikrav. Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden. 

TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Objektvis redovisning
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Åtgärderna innebär att när byggnaden har larmats på och dörrarna har låsts så 
stängs inkommande vatten av. För att det inte ska innebära någon risk med ett 
avstängt vattensystem, öppnas en liten bypassledning med en vattenmätare som är 
uppkopplad till larm och övervakningssystemet, vilket innebär att vid ett eventuellt 
läckage stängs vattnet av helt och Tornbergets jour larmas ut automatiskt. Den äldre 
fasadbelysningen har bytts ut till LEDbelysning. Brandlarmet har moderniserats 
och kompletterats för att åtgärda punkter från en brandrevision.

GUDÖ FÖRSKOLA, VENDELSÖ 

Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny teknisk lösning som ger en säkrare 
och mer energieffektiv funktion. Lösningen har möjliggjorts genom att en värme
växlare har installerats för värmesystemet, samt en ny värmeväxlare som tar hand om 
restvärmen från värmesystemet som bidrar till att förvärma tappvarmvattnet. Även 
solfångaranläggningen på förskolans tak har byggts om och optimerats så att värme 
och varmvatten får energi från solen. När det inte behövs värme eller varmvatten 
värms borrhålen upp med solenergi, vilket ger en mer energieffektiv funktion, eftersom 
värmepumparna inte behöver arbeta lika hårt, framför allt under vintern. På förskolans 
gård har en backe schaktats ur och terrasserats då det kom upp skrot ur marken 
samt att backen var för brant. Ett antal nya brunnar har även anlagts på gården för 
att åtgärda problem med vattenansamlingar.

HAGAGÅRDEN, VENDELSÖ

Under våren utfördes en förstudie utifrån tre alternativa förslag på hur man skulle 
kunna åtgärda problem med att äldreboendet har för små hissar för att klara 
funktions kraven för den verksamhet som bedrivs. Projektering har under hösten 
pågått för att byta ut befintliga hissar och installera tre nya hissar genom att bygga 
anslutande hisstorn mot husets gavlar. I köket har kökskylanläggningen bytts 
ut med nya skåp och ny centralkyla. Invändig målning har utförts i lägenheter i 
samband med avflyttningar. Utvändigt har uteplatser lagts om. Byggnadens äldre 
fasadbelysning har bytts ut till LEDbelysning och nödbelysningen har bytts ut vid 
utvändiga trappor.

HAGASKOLAN, VENDELSÖ

Skolan genomgår en flerårig renovering indelad i två stora etapper. 
Evakueringspaviljonger har färdigställts på skolans fotbollsplan inför första etappen 
av projektet. Produktion i etapp ett pågår i hus E, där köket totalrenoveras och 
byggs ut och idrottshallen görs om till utökad matsal. Samtidigt byggs källaren om 
från omklädningsrum till fritidslokaler. Projektering av etapp två, totalrenovering av 
Hus A, B och C, har pågått under hela året. 

HASSELN, HANDEN

Under året har den sista av förskolans avdelningar målats om.

HEMSÖ, JORDBRO

Förskolans lastkaj har byggts om och utökats med anledning av problem vid  
varu leveranser. I samband med detta monterades även en ny bredare entrédörr.

Objektvis redovisning │ ÅRSREDOVISNING 2018
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HÖGLUNDASKOLAN, JORDBRO

Solavskärmande solfilm har monterats i trä och metallslöjdens lärosal. Batteribyten 
har utförts på skolans nödbelysning och utvändigt genomfördes underhållsarbeten 
på fyra förråd under sommaren. Under året inleddes en förstudie för en framtida 
ombyggnation av en av skolans hemvister till förskoleverksamhet.

IGELKOTTEN, VÄSTERHANINGE

En mindre vattenskada har åtgärdats i köket. Skadan orsakades av ett läckande rör 
och en mindre bit av en vägg fick bytas ut. 

JOHANNESLUND, VÄSTERHANINGE

Fyra hissar på äldreboendet har renoverats och moderniserats under året. Hissarna 
har bl a fått nytt dörrstyrsystem, nya innerdörrar, ombyggt tak och nya dörr
maskiner. Under året har en omläggning av golvmattorna på alla avdelningar inletts 
och lägenheter har renoverats löpande i samband med avflyttningar. Plåttak har 
lagts om och taksäkerheten har komplettertas med snörasskydd för att uppnå gällande 
standard. Tegeltak har tvättats och behandlats för att förebygga mossbildning. 
Förebyggande åtgärder har även utförts p g a att måsar bygger bon på taket. 

JORDBRO KULTUR- OCH FÖRENINGSHUS

En inomhusmiljöundersökning har utförts i källarvåningen. En lokal i hus 
F anpassades till dansverksamhet. Beställningar inkom i slutet av året från 
kommunens lokalförsörjningsenhet på att ta fram budget för rivning av f d 
Jordbromalmsskolan exklusive idrottshallen samt på förprojektering inklusive 
tidsplan och budget för uppförande av paviljonger för evakuering av kommunal 
verksamhet.

JORDBRO PARKLEK

Under året har nya plastmattor lagts in i allmänna utrymmen, köket har renoverats 
och nya ljudabsorbenter har monterats. På beställning från lokalförsörjningsenheten 
har en förrådsbod flyttats från Jordbromalmsskolan till parkleken. I samband med 
detta målades förrådet om, en del panel byttes ut och en större ramp i halkfri plåt 
monterades. Som ett led i vårt arbete för en bättre hushållning av energi, har ny 
datoriserad styr och övervakningsutrustning installerats. Utrustningen innefattar  
bl a fjärrövervakning och larmhantering.

KASTANJEN, HANDEN

Ny datoriserad styr och övervakningsutrustning installerats vilket bidrar till en 
bättre hushållning av energi. Utrustningen innefattar bl a fjärrövervakning och 
larmhantering. 

KASTANJEN, HANDEN

En ny datoriserad styr och övervakningsutrustning har installerats som ett led i 
vårt arbete för bättre hushållning av energi. Utrustningen innefattar bl a styrning, 
fjärrövervakning och larmhantering för värme och ventilation i byggnaden.
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KULTURHUSET, HANDEN

Under året har omfattande arbeten med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder pågått 
för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Arbetet innefattade bl a 
nya kontrastmarkeringar på alla våningsplan och nya taktila ledstråk i rostfria 
stålprofiler på golven. Andra golvåtgärder, såsom rengöring och inoljning samt 
målningsarbeten utfördes i en konsthall. I biblioteksdelen har kompletteringar med 
fler eluttag utförts både för besökare och för personal. Brandskyddsritningen för hela 
byggnaden reviderades efter att en ny entré färdigställts. I Kulturrum 1 och 2 har 
nya klimatlister monterats på insidan av glaspartiet mot Poseidons torg för bättre 
komfort när det är kallt utomhus. Värmepumparna har försetts med ny datoriserad 
styrutrustning för att bättre kunna fungera både för värmeåtervinning och komfort
kyla samt i kombination med frikyla från bergvärmeanläggningen. Byggnadens 
äldre fasadbelysning har bytts ut till LEDbelysning. Defekt brandlarm och motorer 
till defekta rökluckor har bytts ut.

KULFÅNGSGÅRDEN, HANDEN

Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden. Åtgärderna innebär att när 
byggnaden har larmats på och dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten av. 
För att det inte ska innebära någon risk med ett avstängt vattensystem, öppnas en 
liten bypassledning med en vattenmätare som är uppkopplad till larm och övervak
ningssystemet, vilket innebär att vid ett eventuellt läckage stängs vattnet av helt och 
Tornbergets jour larmas ut automatiskt.

KVARNBÄCKSSKOLAN, JORDBRO

Inbrottslarmet har kompletterats och uppgraderats; samtliga kablage har bytts ut, 
samtliga centraler har flyttats för att få in dem i byggnadens teknikutrymmen/elnischer 
samt för att underlätta service av anläggningen. Ett nytt pentry har monterats. 
Skolan har även fått tre nya torkskåp under året. Den äldre fasadbelysningen har 
bytts ut till LEDbelysning.

KÅRHUSET, HANDEN

En ny altan byggdes under sommaren. En utredning angående byggnadens upp
värmning har utförts och åtgärder har vidtagits för att förbättra inomhusklimatet, 
bl a isolering av värmerör och flytt av felplacerade ventiler. Radiatorer har även 
monterats under fönster för att motverka kallras.

LIDA FÖRSKOLA, TUNGELSTA

Ett gammalt vattenskadat förråd har rivits och ersatts med ett nytt. Inhyringen av 
paviljongen Blåvalen har sagts upp och paviljongen har demonterats. Projektering 
har under året pågått för en upprustning av skolgården.

LIDAVÄGENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA

Problem med mattor som hade släppt i badrum har åtgärdats under året.

Objektvis redovisning │ ÅRSREDOVISNING 2018
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Byggnationen av en ny fullstor idrottshall invid Lyckebyskolan i Vendelsö slutfördes under sommaren� Hallen är byggd utifrån ett koncept 
för idrottshallar som Haninge kommun har arbetat fram� Den innehåller en demonterbar läktare för 150 personer, fyra omklädningsrum 
samt entré med utrymme för café� I projektet ingick även att utöka parkeringen med ett 60-tal parkeringsplatser�

LILLGÅRDENS GRUPPBOENDE, TUNGELSTA

En förstudie har under året genomförts för en framtida gruppboende med 6 + 6 
lägenheter i Lillgården. Beslutsunderlag har överlämnats till kommunens lokal
försörjningsenhet och socialförvaltning.

LYCKEBYHALLEN, VENDELSÖ

Byggnationen av en ny fullstor idrottshall invid Lyckebyskolan i Vendelsö slutfördes 
under sommaren. Hallen är byggd utifrån ett koncept för idrottshallar som Haninge 
kommun har arbetat fram. Den innehåller en demonterbar läktare för 150 personer, 
fyra omklädningsrum samt entré med utrymme för café. I projektet ingick även att 
utöka parkeringen med ett 60tal parkeringsplatser. 

LYCKEBYSKOLAN, VENDELSÖ

Ett arbete med att byta ut ledningar och värmeelementen i skolan har påbörjats. 
Det är ett projekt i tre etapper och under sommaren 2018 byttes huvudledningarna 
ut mot grövre dimensioner. Syftet med åtgärderna är att få ett mer energieffektivt 
värmesystem och ett bättre inomhusklimat. I hus C har ny datoriserad styr och 
övervakningsutrustning installerats som ett led i arbetet för en bättre hushållning  
av energi. Utrustningen innefattar bl a fjärrövervakning och larmhantering. 
Problem med mattor som hade släppt på några ställen i skolan åtgärdades under året. 

LÅNGBÄLING, JORDBRO

I slutet av året inkom beställning på att riva förskolan och bygga en ny förskola på 
samma tomt. Den nya förskolan ska byggas som en s k ”konceptförskola”, vilket 
innebär att den utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun 
har arbetat fram. Byggnationen av den nya förskolan innefattas i den samverkans
entreprenad som upphandlades under hösten för en ny skola och aktivitetshus i Vega 
samt flera förskolor. Beställning har även inkommit på evakueringspaviljonger under 
byggtiden. Placering för paviljongerna utreds. 
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LÄRKAN, VENDELSÖ

Förskolans personalutrymmen har målats om under året. Ett av uteförråden har 
bytts ut till ett nytt. Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden vilka innebär 
att när byggnaden larmats på och dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten 
av. För att inte det ska bil någon risk med ett avstängt vattensystem, så öppnas en 
liten bypass ledning med en vattenmätare som är uppkopplad till larm och över
vakningssystemet, så vid ett eventuellt läckage stängs vattnet helt och jouren larmas 
ut automatiskt.

MALMGÅRDEN, DALARÖ

Nya plastmattor har lagts in i korridorerna på två våningsplan. En av äldreboendets 
torktumlare har bytts ut. På åtta av de boendes altaner har trädäck och staket 
tvättats och oljats in. På Näset har en utrymningsramp tvättats och fått halkribbor 
monterade. En långsida med kantsten lades även i slänten mot Näset. Brandlarmet 
har moderniserats och kompletterats för att åtgärda punkter från en brandrevision.

MULLEBO, VENDELSÖ

Beställning har inkommit på förstudie och framtagning av budget för renovering 
alternativt rivning och uppförande av ny förskola. En förstudie har inletts och dialog 
pågår med kommunens lokalförsörjningsenhet. Golven på förskolan har bonats.

MUSKÖ SKOLA/FÖRSKOLA

Vid förskolans utesov har staketet förbättrats och ett glasparti monterats. Samtidigt 
utfördes en ändring av takavvattningen med anledning av risk för skador på 
byggnadens fasad vid kraftigt slagregn. Samtliga radiatorer i skolan och förskolan 
har bytts ut mot lågtemperaturradiatorer som förberedelse inför en kommande 
installation av bergvärmeanläggning.

MÅRTENSBERGSSKOLAN, VENDELSÖ

Under året har trasiga delar av golvet i diskrummet lagats.

MÅSÖSKOLAN, VEGA

Den inhyrda paviljongen har anpassats till förskoleverksamhet både in och utvändigt. 
Gården har bl a fått nytt stängsel och nya lekredskap. Mattor har bytts ut i samtliga 
trapphus på skolan. Under året har utredningar pågått för en eventuell kommande 
installation av belysning till fotbollsplanen. I samband med detta har även en buller
utredning utförts.

NYTORPS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE

Beställning inkom i slutet av året på upphandling och inhyrning av en paviljong 
för tre förskoleklasser på Nytorps förskolas tomt. Projektering inleddes. Förskolans 
gamla takstegar har bytts ut mot nya för att nå godkänd taksäkerhetsstandard.
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ORNÖ SKOLA

Under våren beslutade kommunstyrelsen att skolan inte skulle rustas upp enligt 
tidigare plan, utan i stället rivas för att kunna säkra en fullgod inomhusmiljö. 
Omprojektering utfördes därför och nya bygglovsansökningar sändes in. En tillfällig 
paviljong monterades och installerades på tomten inför terminsstarten för evakuering 
av verksamheten. Verksamheten var sedan tidigare evakuerad till Klockargården på 
skolans tomt, men ytterligare yta behövdes för en längre evakueringstid. Under hösten 
utfördes rivningen och upphandling genomfördes för den kommande byggnationen 
av den nya skolan. I hus B, ”Klockargården” har ventilations aggregat installerats och 
mindre anpassningar utförts efter att antalet barn ökat. 

ORREN, VENDELSÖ

Invändiga målningsarbeten har utförts under året. Utvändigt har ett av förskolans 
förråd bytts ut.

PARKS FÖRSKOLA (F D KARUSELLEN), VÄSTERHANINGE

Under sommaren flyttade verksamheten till nya lokaler och därefter revs byggnaden 
av miljöskäl. På tomten där f d Karusellen låg byggs nu en skola – nya Åbyskolan.

PARKS FÖRSKOLA ÖST, VÄSTERHANINGE

Åtgärder har utförts på utrymningsdörrarna för att förbättra brandsäkerheten.  

PIREN, NORRA SÖDERBY

Förskolans kök byggdes under sommaren om från ett mottagningskök till ett 
tillagningskök. I samband med detta byggdes även ett nytt soprum och spillvatten
ledningar byttes ut fram till fettavskiljaren. Strömbrytare och uttag har bytts ut i 
hela byggnaden.

RIBBYBERGSSKOLAN, VÄSTERHANINGE

Förprojektering och projektering har pågått under året för en ny byggnad inne
hållande kök, matsal, musiksal samt tre stycken klassrum. Paviljong I har fått 
nytt tak, nya stuprör och nya hängrännor efter att permanent bygglov erhållits 
för paviljongen. Skärmtak på gaveln till hus A har byggts om till en högre variant 
som försvårar klättring upp på taket. Stuprören på hela skolan har bytts ut till s k 
kravallrör för bättre hållbarhet samt för att försvåra klättring upp på tak även i detta 
fall. I samband med detta spolades alla dagvattenrör. Belysningen runt den lilla 
fotbollsplanen och runt hus E har förstärkts för att öka tryggheten. Under julledig
heten åtgärdades en mindre vattenskada i köket. Batteribyten har utförts på skolans 
nödbelysning.

RIBBY FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE

En mindre vattenskada som orsakats av ett takläckage har åtgärdats. Den äldre 
fasadbelysningen har bytts ut till LEDbelysning. Även trasiga armaturer i  
korridorer har bytts ut till LED. En flytt av förskolans gård till intilliggande mark 
påbörjades i december. 
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RIBBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE

Ribbyskolan genomgår sedan några år flera renoverings och utbyggnadsarbeten. 
Projektering har under året pågått för en totalrenovering av hus A och för en ny 
tillkommande skolbyggnad som ska inrymma en 2parallellig F6verksamhet samt 
nytt skolkök och ny matsal för hela skolan. På hus C har taksäkerheten kompletterats 
för att nå godkänd standard. Den utvändiga källartrappan till musiksalen har 
renoverats. Nytt pentry har monterats i sporthallens källarvåning efter ett vatten
läckage. Markarbeten har utförts utanför sporthallens sidoentréer. Sporthallen har 
varit utsatt för en hel del skadegörelse, bl a så har ett omklädningsrum sanerats efter 
en brand och omfattande åtgärder utförts i andra omklädningsrum för att laga och 
stärka upp inredning. 

ROS-ANDERS GÅRD, TUNGELSTA

Alla gemensamma ytor på avdelningen Klängrosen har målats om och ett nytt 
avdelningskök har installerats. Även personalköket har renoverats och fått ny 
inredning. I de boendes rum har samtliga kylskåp bytts ut. Bergvärmeanläggningen 
har kompletterats och förstärkts med tre nya och djupare borrhåll för att klara 
100procentig drift.

RUDAN CENTER, HANDEN

Under sommaren byggdes en ny altan till byggnaden och under hösten påbörjades 
en fasadrenovering på en del av huset. Verksamhetsanpassningar har utförts på det 
övre planet inför inflyttning av Miljöverkstan, bl  a har ett rum och omklädnings
rum byggts om till ett stort personalrum med pentry. Golvet har lagts om och en 
vägg har öppnats upp för att sätta in ett akvarium i verkstadens utställningsrum. 
Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny teknisk lösning genom att en 
värme växlare har installerats för värmesystemet samt att varmvattnet förvärms. I och 
med detta ökar  verkningsgraden och användandet av anläggningen optimeras.

SEGELKOBBEN, JORDBRO

I köket har samtliga storköksmaskiner bytts ut inklusive frysar och kylar. Fem 
uttjänta entrédörrar på förskolan byttes under oktober ut till nya dörrar i aluminium. 
De nya dörrarna har bättre isoleringsförmåga och uppfyller därmed gällande energi
krav. Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden. Åtgärderna innebär att när 
byggnaden har larmats på och dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten 
av. För att det inte ska innebära någon risk med ett avstängt vattensystem, öppnas 
en liten bypassledning med en vattenmätare som är upp kopplad till larm och 
övervaknings systemet, vilket innebär att vid ett eventuellt läckage stängs vattnet av 
helt och Tornbergets jour larmas ut automatiskt. Den äldre fasadbelysningen har 
bytts ut till LEDbelysning.

SIMHALL I VÄSTERHANINGE

I slutet av året inleddes en förstudie för en ny simhall med en 25metersbassäng  
i centrala Västerhaninge på beställning av kommunens lokalförsörjningsenhet.
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SJÖHÄSTEN, TUNGELSTA

Mindre verksamhetsanpassningar har utförts i lokalerna inför inflyttning av ny 
hyresgäst.

SKEPPET, VENDELSÖ

Förskolans entrétak har renoverats och belagts med plåttak och den äldre fasad
belysningen har bytts ut till LEDbelysning. Som ett led i vårt arbete för en bättre 
hushållning av energi, har ny datoriserad styr och övervakningsutrustning installerats. 
Utrustningen innefattar bl a styrning, fjärrövervakning och larmhantering för värme 
och ventilation i byggnaden.

SKOGSLINDENS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE

Under året färdigställdes byggnationen av Skogslindens förskola med sex avdelningar 
på en del av Ribbyskolans före detta fotbollsplan. Förskolan är byggd i två plan som 
ett lågenergihus och är utformad utifrån ett koncept för förskolor som Haninge 
kommun har arbetat fram. Förskolan har rum för utesov och stor ateljé både inomhus 
och utomhus. Konceptförskolor ska ge en grund för kortare byggprocesser för 
kommande förskolor i kommunen.

SKRINDAN, VÄSTERHANINGE

Ramperna vid förskolans entréer har bytts ut under året och i köket har disk
maskinen bytts ut.

SPELDOSAN, TUNGELSTA

Köket på en av avdelningarna har renoverats p g a en mindre fuktskada.  
I ett torkrum har ytskikten renoverats och avfuktare har installerats för att förbättra 
funktionen.

Under året färdigställdes byggnationen av Skogslindens förskola med sex avdelningar på en del av Ribbyskolans fotbollsplan i 
Västerhaninge� Förskolan är byggd i två plan som ett lågenergihus och är utformad utifrån ett koncept för förskolor som Haninge 
kommun har arbetat fram� Konceptförskolorna ska ge en grund för kortare byggprocesser för kommande förskolor i kommunen� 
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SVARTBÄCKSSKOLAN

Köket har renoverats med anledning av en vattenskada. Fukt på vinden har sanerats 
och åtgärder har påbörjats. Samtliga tre uteförråd på skolan har bytts ut till nya och 
en lastkaj har renoverats. För att optimera användandet av bergvärmeanläggningen 
har bergvärmepumparna under året kopplats parallellt i stället för i serie och värme
växlare har monterats mellan värmepumpar och VSsystemet. 

SYRENEN, HANDEN

Förskolans avdelningskök har renoverats med bl a nya stommar, luckor, belysning 
och kakel. Utvändigt har förråd och fönsternischer målats om. En del invändiga 
målningsarbeten har också utförts på avdelningarna.

SYSKONSTUGAN, TUNGELSTA

Ett av förskolans duschrum har byggts om till uppehållsrum. Den äldre fasad
belysningen har bytts ut till LEDbelysning.

SÖDERBY GRUPPBOENDE, HANDEN

Fem lägenhetsdörrar har bytts ut för att förbättra brandsäkerheten. Brandlarmet 
har moderniserats och kompletterats för att åtgärda punkter från en brandrevision. 
Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny teknisk lösning genom att en 
värmeväxlare har installerats för värmesystemet samt att varmvattnet förvärms. I och 
med detta ökar  verkningsgraden och användandet av anläggningen optimeras.

SÖDERBYMALMSSKOLAN, HANDEN

Projektering startade under året för en verksamhetsanpassning av hus E till förskole
verksamhet. I anpassningen ingår även installation av ett nytt tillagningskök. 
Skolans utrymningsdörrar har bytts ut mot lättare aluminiumdörrar med bättre 
funktion. Besiktningsanmärkningar på skyddsrum har åtgärdats och godkänts. 

TALGOXEN, VENDELSÖ

Tillgänglighetsanpassning har utförts på en avdelning genom att dimbar belysning 
har installerats.

TALLEN, HANDEN

Förskolan revs under hösten för att ge plats för en ny förskola med åtta avdelningar 
på samma tomt. Den nya förskolan ska byggas som en s k ”konceptförskola”, vilket 
innebär att den utformas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun 
har arbetat fram. Byggnationen av den nya förskolan innefattas i den samverkans
entreprenad som upphandlades under hösten för en ny skola och aktivitetshus i 
Vega samt flera förskolor. Under våren projekterades för anpassningsarbeten för 
förskoleverksamhet i Söderbymalmsskolans hus B och Fredrika Bremergymnasiets 
hus D för evakuering av Tallens verksamhet under rivnings och byggtiden. 
Anpassningsarbetena utfördes under sommaren. Till höstterminen evakuerades 
verksamheten och därefter utfördes rivningen.
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TAMBURINEN, BRANDBERGEN

Fönster och balkongdörrar har bytts ut vilket bidrar till en minskad energi förbrukning. 
Mattbyten och målningsarbeten har utförts på två av förskolans avdelningar. 
Utvändigt har räcken, trappor, vilplan och ramper byggts i miljövänligt material.

TJÄDERN, VENDELSÖ

Samtliga fönster och fönsterdörrar har bytts ut på byggnaden vilket bidrar till en 
minskad energiförbrukning. Tillagningsköket har renoverats med bl a nya ytskikt 
och ny diskmaskin och blandningsmaskin samt nya kyl och frysskåp. I samband 
med detta monterades även ett nytt luftkylt utomhusaggregat till frysskåpen. På en 
av förskolans avdelningar har mattorna bytts ut.

TORVALLA SIM- OCH SPORTHALL, HANDEN

Längs gångsidan vid stora simbassängen har rostfria plåtar monterats vid glas
partierna. Syftet är dels för riktning av ventilationsflödet och dels för att förhindra 
läckage till källarvåningen vid städning. I barnbassängen har trasiga armaturer 
bytts ut till LEDbelysning. I sporthallen har golvet vid längdhoppsgropen höjts 
upp till samma nivå som det övriga sportgolvet. I källarvåningen har en gammal 
träramp bytts ut till en ramp med bättre konstruktion och ett hydrauliskt lyftbord 
för att underlätta vid leveranser. Anpassningståtgärder påbörjades under året i 
omklädningsrum åtta i sporthallens källare, vid läktaren på markplan och inne på 
en HWC för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. 
Ett arbete med kontrastmarkeringar på golv påbörjades också i december i samma 
syfte. Underhållsarbeten har utförts på byggnadens ställverk och huvudbrytare har 
bytts ut.

TORVALLA TRÄNINGSHALL, HANDEN

Belysningen i träningshallens korridorer har bytts ut till LEDbelysning.  
Defekt brandlarm har bytts ut. 

TORVALLA IP, HANDEN

Under året färdigställdes en anläggning för energilagring på Torvalla IP. Den 
togs delvis i drift under hösten och beräknas vara i full drift i början av 2019. 
Energilagret är ett geolager med 91 st borrhåll som laddas med energi från 
konstgräs planen som fungerar som solfångare. Överskottsvärme från ishallarna 
förs också ned i geolagret. Värmepumpar hämtar värme från borrhålen via olika 
kollektor slangar upp till respektive byggnad. Anläggningen används för upp
värmning av Torvalla sim och sporthall, Torvalla träningshall, garage, tennishall, 
omklädningsrum samt de båda ishallarna på idrottsplatsen. 

TREBERG, DALARÖ 

På det övre våningsplanet har mattor bytts ut och trägolven slipats och nåtats.  
Under sommaren monterades nya 3glas insticksfönster på hela byggnaden, vilket 
bidrar till en minskad energiförbrukning i fastigheten. Verksamhetsanpassningar 
utfördes där rum delades till kontor i den del av byggnaden där fritidsgården har sin 
verksamhet. Bergvärmeanläggningen har byggts om med växlare mot VSsystemet 
och förvärmning av varmvattnet, vilket leder till att verkningsgraden ökar och att 
användandet av anläggningen optimeras.



21

TROMBONEN, BRANDBERGEN

Förskolan har fått nya utvändiga räcken, trappor, vilplan och ramper i miljövänligt material. 
I köket har storköksmaskiner bytts ut. En uppgradering av inommande servisledning 
färdigställdes under året. Brandlarmet har moderniserats och kompletterats för att åtgärda 
punkter från en brandrevision.

TRUMMAN, BRANDBERGEN

Samtliga fönster och fönsterdörrar har bytts ut på byggnaden vilket bidrar till en minskad 
energiförbrukning. Nya mattor har lagts in på två av förskolans avdelningar. Den äldre 
fasadbelysningen har bytts ut till LEDbelysning.

TUNGELSTA BRANDSTATION

I källaren har en del av golvet rivits för att åtgärda problem med fukt. 
Ventilationskanalerna på byggnaden har rensats och gamla tilluftsdon har bytts ut för 
att förbättra luftkvaliteten. Beställning inkom i slutet på året på en förstudie och fram
tagande av budget för renovering alternativt renovering och tillbyggnation.

TUNGELSTA SKOLA

Under våren utfördes projektering för omfattande renoverings och ombyggnadsarbeten 
av hus A. Upphandling för en totalentreprenad gjordes under sommaren och produktion 
startade i augusti. Inför produktionsstart utökades evakueringspaviljongen på skolans 
tomt med ytterligare läromoduler för klassrum som nu används för evakuering av hus A.  
I samband med arbetena kommer även solfångare att installeras i fastigheten. På hus 
C har arbeten med utbyte av luftbehandlingsaggregat samt ut och tillbyggnad av nytt 
fläktrum och ny entré/vindfång färdigställts under våren. På samma hus slutfördes även 
ett arbete med att byta till nya fönster och ny fasadbeklädnad på burspråken samt  
reparation och underhåll av installationskanaler. De nya entrepartierna bidrar till att 
minska värmeförluster och därmed även till att minska energiförbrukningen. I idrotts
hallen har korridor och omklädningsrum renoverats bl a genom att väggarna har målats 
om, takarmaturer bytts ut, nytt undertak monterats samt att nya handtorkar har satts upp 
på toaletter. I skolans expeditionsdel har väntrum byggts om till förråd. 

TYRESTA SKOLA, VENDELSÖ

Bergvärmeanläggningen har byggts om med en ny teknisk lösning genom att en värme
växlare har installerats för värmesystemet samt att varmvattnet förvärms. I och med detta 
ökar  verkningsgraden och användandet av anläggningen optimeras. Defekt brand
larmscentral har bytts ut och brandlarmsanläggningen har kompletterats.

TÄRNINGEN, VÄSTERHANINGE

En omfattande renovering av förskolan pågår inför att en ny hyresgäst flyttar in till 
höstterminen 2019. Vattensäkringsåtgärder har utförts i byggnaden. Åtgärderna innebär 
att när byggnaden har larmats på och dörrarna har låsts så stängs inkommande vatten 
av. För att det inte ska innebära någon risk med ett avstängt vattensystem, öppnas en 
liten bypassledning med en vattenmätare som är uppkopplad till larm och övervaknings
systemet, vilket innebär att vid ett eventuellt läckage stängs vattnet av helt och 
Tornbergets jour larmas ut automatiskt.

Objektvis redovisning │ ÅRSREDOVISNING 2018
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UTÖ SKOLA

Huvudbyggnaden och intilliggande förråd målades om under sommaren, vilket innebar 
ett omfattande arbete med renskrapning, grundmålning samt färdigstrykning två gånger.  

VALLAGÅRDEN, HANDEN

Alla tvättstugor på äldreboendet totalrenoverades under året med nya plastmattor på 
golv och väggar samt nya tvättmaskiner och torktumlare. Tre avdelningskök har även 
monterats inklusive utbyte av kylar och frysar. I trapphallen på bottenvåningen och 
på entréplanet har väggarna målats om. I personalrummet har kompletterande ljud
absorbenter satts upp.

VARGBERGETS FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE

Under året färdigställdes byggnationen av Vargbergets förskola med åtta avdelningar 
utmed Ringvägen i Västerhaninge. Förskolan är byggd i två plan som ett lågenergihus 
och är utformad utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat 
fram. Förskolan har ett rum för utesov och stor ateljé både inomhus och utomhus. 
Konceptförskolorna ska ge en grund för kortare byggprocesser för kommande förskolor  
i kommunen. 

VEGA SKOLA & AKTIVITETSHUS

Under året togs lokal och funktionsprogram fram gemensamt av med de tre olika 
förvaltningar som ska verka i huset. Det ska bli en byggnad som innehåller F9 skola, 
idrottshall, allmänt bibliotek, fritidslokaler samt träffpunkt för äldre. Under våren 
och sommaren har Tornberget tagit fram ett förfrågningsunderlag för en samverkans
entreprenad. Under senhösten upphandlades en samverkansentreprenör efter en utförlig 
och djupgående utvärdering med intervjuer av samtliga anbudsgivare. Arbetet med att 
vidare handla upp arkitekt och underentreprenörer påbörjades omedelbart därefter. 
Samverkansupphandlingen innefattar även fem kommande byggnationer av koncept
förskolor med option för ytterligare fem. 

Under året färdigställdes byggnationen av Vargbergets förskola med åtta avdelningar 
utmed Ringvägen i Västerhaninge� Förskolan är byggd i två plan som ett lågenergihus och 
är utformad utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram� I 
konceptförskolorna finns rum för utesov och stor ateljé både inomhus och utomhus�
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VENDELSÖ GÅRDS FÖRSKOLA 

Den äldre fasadbelysningen på förkolan har bytts ut till LEDbelysning.

VENDELSÖMALMSSKOLAN

Vendelsömalmsskolan genomgår under några år en stor upprustning där de olika 
husen renoveras i etapper. Projektering har pågått under året för en totalrenovering av 
hus A och en utvärdering av hus C, idrottshallen, har startats upp för att utreda om en 
renovering eller nybyggnation ska utföras. En ny skolbyggnad, hus G, har färdigställts 
under året. Den inrymmer en 2parallellig verksamhet för årskurs 4–6. Hus G ersätter 
hus D som har rivits. Projektering för en evakueringspaviljong för verksamheten i hus 
A har utförts. Paviljongen ska placeras där hus D stod. Under året monterades och 
installerades även en solcellsanläggning på taket till hus A. Den totala solcellsarean är 
615 m2 och den beräknade produktionen på årsbasis är 90 MWh.

Till höstterminens start stod en ny skolbyggnad klar på Vendelsömalmsskolan� Hus G inrymmer  
en 2-parallellig verksamhet för årskurserna 4–6 och ersatte hus D som revs under året� 
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VIKINGASKOLAN, HANDEN

Den nya Vikingaskolan färdigställdes under året och skolan startade sin verksamhet 
till höstterminen. Skolan inrymmer 3parallellig F6verksamhet och är byggd i tre 
våningar. I anslutning till skolan har en idrottshall byggts som är särskilt utformad 
för gymnastik och cheerleading. Under hösten har arbeten utförts med tilläggs
beställningar från verksamheten.

VINTERVÄGENS GRUPPBOENDE, VÄSTERHANINGE

Ny datoriserad styr och övervakningsutrustning installerats under året som ett 
led i vårt arbete för en bättre hushållning av energi. Utrustningen innefattar bl a 
fjärrövervakning och larmhantering. 

VÄSTERHANINGE BIBLIOTEK

En utredning pågår gällande hissen på biblioteket med anledning av att den har 
många driftstopp. Byggnadens äldre fasadbelysning har bytts ut till LEDbelysning. 
Brandlarmet har moderniserats och kompletterats för att åtgärda punkter från 
brandrevisionen.

VÄSTERHANINGE STÖDBOENDE

Delar av fasaden har målats efter en balkongrenovering. Även miljöhuset på gården 
har målats om och fått ny dörr. Förebyggande åtgärder har utförts på taket p g a 
problem med att måsar bygger bon. I källaren har en tvättmaskin bytts ut.

Den nya Vikingaskolan blev klar under sommaren 
och till höstterminen kunde verksamheten flytta in i 
sina nya lokaler� Skolan inrymmer 3-parallellig F-6-
verksamhet och är byggd i tre våningar� I anslutning 
till skolan har en idrottshall byggts som är särskilt 
utformad för gymnastik och cheerleading� Skolan 
har även fått en helt ny skolgård utformad för att 
inspirera till lek och rörelse�
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ÅBY FÖRSKOLA, VÄSTERHANINGE

Tre av förskolans avdelningar har målats om och på två avdelningar har nya kök 
monterats. Hela förskolan har fått nytt undertak, ny LEDbelysning och nytt 
brandlarm installerat. Även strömbrytare och uttag har bytts ut. Ett våtleksutrymme 
har byggts om till kapprum för en ny uteavdelning. I samband med detta byggdes 
även ett duschrum om till både WC och dusch. Brandlarmet har moderniserats och 
kompletterats för att åtgärda punkter från en brandrevision.

ÅBY GRUPPBOSTAD, VÄSTERHANINGE

Lägenhetsdörrarna har bytts ut mot nya dörrar för att förbättra brandsäkerheten. 
Bygglovsansökan har sänts in för en ny komplementsbyggnad inför ombyggnation av 
personallägenheter till lägenheter för boende. Mindre renoveringsarbeten har utförts 
löpande i samband med avflyttningar. Byggnadens äldre fasadbelysning har bytts ut 
mot LEDbelysning och i elcentraler har automatsäkringar bytts ut. Brandlarmet har 
moderniserats och kompletterats för att åtgärda punkter från en brandrevision.

ÅBYHALLEN, NY IDROTTSHALL, VÄSTERHANINGE

Byggnation av en ny fullstor idrottshall startade under sommaren på den tomt i 
Västerhaninge där Parks förskola tidigare låg. Hallen byggs utifrån ett koncept för 
idrottshallar som Haninge kommun har arbetat fram. Hallen kommer att innehålla 
en demonterbar läktare för 150 personer, fyra omklädningsrum samt entré med 
utrymme för café. Hallen ska stå klar till hösten 2019.

ÅBYSKOLAN, VÄSTERHANINGE

Två kylskåp har bytts ut på skolan. Renoveringsarbete har utförts efter ett mindre 
vattenläckage från invändig takavrinning, där vatten läckt ner via ett rör till under
centralen. Läckaget åtgärdades genom tätning vid brunn på taket. 

ÅBYSKOLAN, NYA, VÄSTERHANINGE

Under våren blev projektering klar och förfrågan gick ut för den nya Åbyskolan 
i Västerhaninge. Skolan byggs invid Åbyhallen på den tomt i Västerhaninge där 
Parks förskola (f d Karusellen) tidigare låg. Den kommer att ha tre våningsplan, blir 
ca 8 000 m2 stor och ska kunna inrymma uppåt 700 elever. Kontrakt har tecknats 
med en totalentreprenör och under sommaren och hösten genomfördes detalj
projektering. Under senhösten startade etablering och grundläggning. Skolan ska stå 
klar till höstterminen 2020.

ÅRSTA SLOTT

Under året har verksamhetsanpassningar för en ny hyresgäst utförts. Dusch och 
personalutrymmen till restaurangen har renoverats. En besiktning av takfästena 
för de stora lampkronorna inleddes också under året. På ekonomibyggnaden 
har dörrarna bytts ut, lekstugan i Engelska parken har fått nytt tak och på 
bostads flygeln har tätnings arbeten utförts på plåttaket. I bostadsflygeln har även 
tvättstugan renoverats. 
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Kundnära förvaltning

Kundservice
Det är till kundtjänst våra kontaktpersoner ute i verksamheterna vänder sig när det 
är något som inte fungerar i fastigheterna. Under året har kundtjänst tagit emot 
och hanterat 10 102 st felanmälningar (9 347 st 2017). En felanmälan resulterar i 
en arbetsorder som prioriteras med 1 = akut åtgärd, 2 = åtgärdas inom 3–4 dagar 
och 3 = enligt överenskommelse. För andra året i rad ser vi en ökning av antalet 
registrerade arbetsordrar. Anledningen är dels att vårt fastighetsbestånd växer och 
dels att vi har förbättrat rutinerna i arbetsordersystemet. I linje med vår strategi att 
öka digitaliseringen på Tornberget, går alla arbetsordrar numera ut digitalt både till 
våra egna och till externa utförare. Fler personer har dessutom tillgång till systemet, 
vilket har lett till att fler av de arbeten som faktiskt utförs nu även registreras i 
systemet. Det i sin tur ger oss förbättrade uppföljningsmöjligheter gällande statusen 
på våra fastigheter.

När en ny arbetsorder registreras i arbetsordersystemet och registreras som utförd 
får samtliga kontaktpersoner ute i verksamheterna en bekräftelse på detta via epost. 
Detta ger våra kunder uppföljning gällande de fel som anmälts till Tornberget i 
deras verksamhetslokaler och även en större möjlighet att känna till vilka arbeten 
som pågår i fastigheten. I linje med vår övergripande målsättning ”att bedriva en 
serviceinriktad verksamhet som leder till nöjda kunder”, erbjuder vi våra kontakt
personer flera olika sätt att göra en felanmälan på. Felanmälningar kan göras via 
telefon, per epost eller genom Weblord som är en kundportal på vår hemsida. Syftet 
med Weblord är att göra det ännu enklare för våra kunder att lämna felanmälan, 
följa upp samt att få återkoppling på åtgärd efter felanmälan. 

Det är våra fastighetsskötare, snickare, rörmokare och drifttekniker som till stor del 
arbetar utifrån de arbetsordrar som kundtjänst administrerar. Vissa arbeten utförs 
av entreprenörer. Dessa entreprenörer bär alla särskilda entreprenörsbrickor för att 
våra hyresgäster lätt ska kunna se att de arbetar på uppdrag av Tornberget. Färgen på 
dessa brickor byts ut varje år.

NKI, nöjd kund index
En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att bedriva en serviceinriktad verk
samhet som leder till nöjda kunder och ett av Tornbergets strategiska vägval är att 
vara en serviceinriktad organisation. Vi arbetar ständigt med att vara lyhörda för 
hyresgästens behov och att sätta hyresgästen i fokus. Detta gäller så väl i de dagliga 
kontakterna med hyresgästerna som i planerade hyresgästmöten m m. 

För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster genomförs regelbundna 
NKIundersökningar vart annat år. Detta sker gemensamt med flera kommuner på 
Södertörn och resultaten jämförs med ett 80tal liknande organisationer i landet. 
I april genomfördes årets undersökning genom att enkäter sändes ut till samtliga 
skolor, förskolor, fritidsgårdar, äldreboenden och gruppboenden.  
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Resultatet visade att vi fortsatt ligger mycket högt i mätningen. Vårt resultat för 
NKI blev 74 och gav oss en andra plats i landet, vilket vi ser mycket positivt på.  
På den del som handlar om kundvård och personlig service ligger vi i topp, vilket  
vi är extra glada och stolta över. 

Det är väldigt viktigt för oss att fortsätta utveckla vårt arbete med att vara kundnära 
och att ha nöjda kunder. En arbetsgrupp bestående av representanter från flera 
avdelningar har därför analyserat resultatet och kommit fram till de åtgärder som vi 
under nästa år kommer att genomföra för att vårda och utveckla vårt goda resultat.

Hyressystemet

Tornberget tecknar hyreskontrakt med kommunstyrelseförvaltningen (KSF) där 
hyressättningen sker enligt självkostnadsprincipen. KSF hyr i sin tur ut lokalerna 
till förvaltningarna med internhyreskontrakt och med omarbetad och omfördelad 
hyreskostnad. I den omfördelade hyreskostnaden har kommunen lagt på kommunens 
interna kostnader såsom exempelvis bevakning, försäkring och tomställda lokaler/
lokalbank. Även om uthyrningen sker till KSF så betraktar Tornberget dem som 
bedriver verksamhet i våra objekt som våra hyresgäster. Till hyreskontraktet finns 

NKI – Riktmärken 
Nöjd Kund Index (NKI) 
(Kommunala fastighetsorganisationer)

Källa: Evimetrix AB
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Medel i övre 
kvartilen: 65

Medel i nedre 
kvartilen: 46

Medel för alla: 54

En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att bedriva en serviceinriktad verksamhet som leder till nöjda kunder och ett av 
Tornbergets strategiska vägval är att vara en serviceinriktad organisation� Vartannat år deltar Tornberget i en kundundersökning 
där vi jämförs med drygt 80 liknande organisationer� Vi är stolta och glada över att ha legat i topp i många år� I 2018 års 
undersökning placerade vi oss på en andra plats gällande nöjd kund index (NKI)�
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en hyresavtalsbilaga som reglerar ansvaret för underhåll, skötsel och tillsyn i för
hållandet mellan hyresvärd/hyresgäst. Denna avtalsbilaga går vi igenom med våra 
hyresgäster, bl a på hyresgästmöten, så att alla känner till innehållet.

Lokalplanering 
En övergripande målsättning för Tornberget är att uppnå effektiv och långsiktig 
lokalförsörjning där Tornberget i en större utsträckning än tidigare ska verka för att 
ta fram lokalstandarder, ökad lokalsamverkan och flexibilitet i lokalerna över tid. 

Tornbergets lokalplaneringsarbete sker i samråd med kommunens lokalförsörjnings
enhet (LFE) samt förvaltningarnas lokalcontrollers. Tornberget ingår i kommunens 
lokalplaneringsgrupp (LPG) där planering och strategiska beslut i lokalfrågor hanteras 
inom ramen för den långsiktiga budgetprocessen. Ansvaret för gruppen ligger hos LFE.

LPG har under året fokuserat mycket på utvecklingsfrågor gällande framtida lokal
planering med tanke på de utmaningar vi står inför med en växande kommun och 
ett åldrande fastighetsbestånd. Vi ser att en gemensam målbild och en samplanering 
i lokalplaneringsarbetet är ett måste för att tillsammans hantera utmaningarna med 
både nybyggnation och renoveringar i betydligt större omfattning och i snabbare 
takt än tidigare. Två arbetsgrupper har bildats för att driva utvecklingsarbetet.  
Den ena arbetsgruppens uppdrag är att ta fram förslag på mötesforum och mötessätt 
som komplement till LPG. Den andra gruppen skall definiera ROTprocessen 
med utgångspunkt från investeringsprocessen samt definiera förstudiens innehåll 
och ta fram förslag på förbättringar i beställningsförfarandet. Utöver detta har vi 
även utvecklat samarbetet med LFE gällande långsiktig planering under året, där 
vi exempelvis tillsammans går igenom Tornbergets reinvesteringsplan för att ha en 
gemensam bild av vad vi står inför de närmaste fem åren. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
I enlighet med gällande lagkrav pågår ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på 
Tornberget sedan flera år tillbaka. Dokument avseende brandskydd och utrymnings
säkerhet finns för respektive objekt och räddningstjänsten utför löpande sina 
kontroller. De olika verksamheterna sköter sitt SBAarbete bra och detta arbete 
tas alltid upp som en punkt på våra hyresgästmöten. Vid eventuella verksamhets
förändringar i lokalerna så är Tornberget och brandkonsult behjälpliga om 
verksamheten har några frågor. 

I enlighet med lagen om skydd mot olyckor, så har Tornberget under året lämnat 
skriftliga redogörelser till Södertörns brandförsvarsförbund för brandskyddet gällande 
de objekt som tillkommit eller förändrats i Tornbergets fastighetsbestånd 2018. 

Städning
Tornberget ansvarar för upphandling och kvalitetskontroll av all städning i de lokaler 
vi äger. Mer än hälften av våra lokaler städas av entreprenörer. Resterande lokaler 
städas antingen av vår egen personal eller av hyresgästerna själva. I egen regi, med en 
referensgrupp, städar vi ett utvalt område om ca 15 %, som innefattar de olika typer 
av lokaler som vi äger och förvaltar, såsom förskolor, skolor och idrottshallar. Med 
hjälp av denna grupp kan vi jämföra kvaliteten på den städning som våra entrepre
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nörer utför med vår egen städkvalitet. Kvalitetsansvariga inom städledningen arbetar 
med att kontrollera och följa upp den städning som utförs samt med att kommunicera 
med våra hyresgäster och uppdragsgivare i städkvalitetsfrågor. Städningen i egen 
regi utförs av ca 35 lokalvårdare, uppdelat på två städenheter.

Under våren tecknades nya avtal med två befintliga städentreprenörer på två  
delområden av skolor och förskolor.

Skadegörelse/klotter 
Kostnaderna för skadegörelse, glaskross och klotter uppgick under året till knappt 
1,3 mkr, vilket innebär en sänkning av kostnader med över en halv miljon från året 
innan, då kostnaderna uppgick till drygt 1,8 mkr. Vi är mycket stolta över att allt 
vårt förebyggande arbete nu börjar ge utdelning.

Under 2018 var Ribbybergsskolan, Tungelstaskolan och Svartbäcksskolan de  
kostnadsmässigt mest drabbade objekten.

Vi har arbetat aktivt med förebyggande åtgärder genom löpande samverkan med 
aktörer från kommunen. Fokus har bl a varit på att ta fram förebyggande åtgärder 
gällande de tre mest utsatta fastigheterna under 2017, d v s Ribbybergsskolan, 
Lyckebyskolan och Tungelstaskolan. Arbetet har resulterat i konkreta åtgärdsförslag 
för dessa tre fastigheter så som exempelvis förstärkt belysning, mer slagtåliga  
glasrutor samt anpassningar av byggnadsdelar och skolgårdsutrustning för att  
försvåra tillträde till tak m m. Några åtgärder har utförs under 2018 och andra  
är inplanerade att utföras nästkommande år.

Digitalisering av dokument- och ärendehantering
Under 2018 har vi påbörjat en översyn av processerna, ärendena och dokumenten 
inom bolaget för att på så sätt se vilken typ av ärende/dokumenthanteringssystem 
som skulle kunna vara lämplig för vår verksamhet och samtidigt möta dagens krav 
inom förvaring, hantering, GDPR etc.

Parallellt med detta arbete följer vi även kommunens arbete med införandet av  
earkiv. Inför införandet av ett nytt ärende/dokumenthanteringssystem och earkiv 
har vi under året förberett genom att spara alla dokument av vikt i digital form.  
Vi har också ett bra samarbete med Haningearkivet.

I stort kan sägas att medveten kring registraturen har ökat och kvaliteten på bolagets 
dokumenthantering har förbättrats under året.
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Tornberget vill ha friska medarbetare och vi tror på ett förebyggande 
arbete kopplat till våra hälsofrämjandeinsatser� Vi erbjuder möjligheter till 
företagshälsovård med medicinsk och beteendevetenskaplig expertis, ett stort 
aktivitetsutbud med gym, ledarledda träningspass, badminton, innebandy, 
massage m m� Utöver detta har vi under året genomfört två halva friskvårdsdagar� 
Den ena dagen fokuserade vi på vårt värdegrundsarbete – dagen innehöll bl a en 
teaterföreställning om oss och vår verksamhet improviserad av gruppen Teater X� 
Den andra dagen var en gemensam guidad vandring i Tyresta Nationalpark�  

Sjukfrånvaron har sjunkit från 3,9 % under 2017 till 3,3 % under 2018. Även andelen 
långtidsfrånvarande har sjunkit från 34,8% för 2017 till 23,9 % för 2018.

Det är viktigt för hälsa och trivsel att ha en god arbetsmiljö och ett öppet och 
positivt arbetsklimat. För det krävs att alla medarbetare involveras i utvecklingen av 
de egna arbetsförhållandena. Tillsammans med kommunen genomfördes även detta 
år en arbetsplatsundersökning. Resultatet för Tornberget blev åter ett högt så kallat 
Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). 2018 fick vi ett indexvärde på 82,2  
(80,7 2017). Ett förbättrat resultat till följd av ett systematiskt arbetsmiljö och lika
behandlingsarbete. Det är med glädje vi ser ett lyckat utfall av de fokusområden som 
identifierades och beslutades efter att ha noterat en sänkning av värdet vid arbets
platsundersökningen 2017. Fokusområdena har vi arbetat med såväl på ledningsnivå 
som på avdelningsnivå under 2018.  

Utifrån den övergripande målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare har 
Tornberget genomfört intervjuer med 15 medarbetare för att identifiera vad som 
uppskattas i rollen som anställd i bolaget och potentiella förbättringsområden  
för kommande år. Utöver de interna intervjuerna har en extern undersökning 
genomförts där Tornberget utrett nyckeltal som kan jämföras med andra bolag  
i Sverige. Tanken är att vi under 2019 ska delta i lämpliga nyckeltalsjämförelser. 

I takt med att Tornbergets bestånd växer och åldras sker utveckling inom fastighets
branschen. Som en följd av ökade energikrav och digitaliserade arbetsprocesser blir 
kompetensförsörjningen ett högt prioriterat område – både när det gäller att behålla 
och fortbilda befintliga medarbetare och att rekrytera personal med rätt kompetens. För 
att klara av att möta framtiden har Tornberget under året omorganiserat och förstärkt 
fastighetsavdelningen genom att dela upp avdelningen i tre enheter och förberett för en 
förstärkning även på vår serviceavdelning. Under året har medeltalet årsarbetare varit 90.
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Tornberget arbetar kontinuerligt för att utveckla och bevara en antidiskriminerande och mångfaldsfrämjande arbetsplats 
och under året beslutades om en policy för social hållbarhet� Det är med glädje vi kan konstatera att sjukfrånvaron 
har minskat under 2018 och att vi har förbättrat vårt resultat gällande Hållbart Medarbetar Engagemang (HME) i årets 
arbetsplatsundersökning� Ett resultat till följd av ett systematiskt arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete�

Tornberget arbetar kontinuerligt för att utveckla och bevara en antidiskriminerande 
och mångfaldsfrämjande arbetsplats. I enlighet med ett gemensamt upplägg med 
kommunen, har styrelsen varje år beslutat om ”Plan för främjande av mångfald” 
som innefattar företagets jämställdhetsplan. 2018 påbörjades ett arbete med 
Aktiva åtgärder som kommer att ersätta mångfaldsplanen. Under hösten inleddes 
ett samarbete med Just Arrived, en organisation vars syfte är integrera utrikes
födda på arbetsmarknaden. Samarbetet innebär att Tornberget hyr in personal 
från Just Arrived. Under året har det inte skett några anmälningar av kränkande 
sär behandling, vilket är ett område som Tornberget arbetat aktivt med i diskussions
form på såväl arbetsplatsträffar som chefsforum.

Personalöversikt │ ÅRSREDOVISNING 2018
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Organisation

Ledningen från vänster: Mats Tapper, Michael Güngör,  
Åsa Sandström och Marita Anheim (saknas på bild: Jenny Johansen)�

STYRELSE

Fastighets-
stödsenhet
4 personer

Förvaltnings- 
enhet 

11 personer

Teknikenhet
8 personer

Städenhet
19 personer

Städenhet
18 personer

Fastighets-
skötselenhet
10 personer

Driftenhet
 3 personer

Kundtjänst- 
enhet 

 3 personer

Fastighetsavdelning
24 personer

Projektavdelning 
11 personer

Ekonomiavdelning
3 personer

Serviceavdelning
54 personer

Stab 
4 personer

VD

Tornbergets organisation är utformad för att vara kundnära, serviceinriktad och 
effektiv� Det är viktigt att organisationen är rätt utformad för att vi ska nå våra 
övergripande målsättningar:

•  att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle 
Målsättning avser såväl inre miljö i byggnaderna som yttre miljöfaktorer 
samt socialt och ekonomiskt ansvarstagande.

•  att uppnå effektiv och långsiktig lokalförsörjning 
Tornberget ska i en större utsträckning än tidigare verka för att ta  
fram lokalstandarder och ökad lokalsamverkan och flexibilitet i  
lokalerna över tid.

•  att producera och renovera lokaler till rätt  
kostnad och med kvalitet

•  att bedriva en serviceinriktad verksamhet som  
leder till nöjda kunder

•  att våra fastigheter förvaltas effektivt

•  att vara en attraktiv arbetsgivare

TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Organisation
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Organisationen består av fyra avdelningar – fastighetsavdelningen, service avdelningen, 
projektavdelningen och ekonomiavdelningen. Utöver detta finns en stabsfunktion för 
HRfrågor, miljö och kvalitetsfrågor samt övergripande bolags administration och 
informations och kommunikationsfrågor placerad direkt under VD. 

Organisationen ska bidra till att vi lever upp till vårt uppdrag som anges i ägar
direktiv och bolagsordning. Den ska även skapa förutsättningar för att hantera ett 
växande och åldrande fastighetsbestånd genom att förenkla samordning av arbetssätt 
och det viktiga arbetet med ta fram långsiktig underhållsplanering. Utöver detta 
behöver vi ha kompetens för att bland annat möta den snabba tillväxten i Haninge 
kommun, en snabb utveckling inom fastighetsbranschen, höga energibesparingskrav 
samt digitalisering inom olika områden. 

För att skapa förutsättningar för att möta de krav som ställs på vår verksamhet 
genomfördes under 2018 en organisationsförändring av vår fastighetsavdelning.  
I stället för att vara uppdelad i sakområden delades avdelningen upp i enheter – en 
förvaltningsenhet, en teknikenhet och en fastighetsstödsenhet. I samband med 
detta inrättades tre enhetschefstjänster som tillsattes med tidigare sakområdes
ansvariga och biträdande fastighetchef. Syftet med förändringen är att vi ska ha 
goda möjligheter att fortsätta uppfylla vårt uppdrag att leverera väl fungerande och 
ändamålsenliga verksamhetslokaler till kommunens verksamheter. Planering för att 
förstärka organisationen på vår serviceavdelning har också genomförts under året. 
Avdelningen gick från att vara sammansatt av fyra enheter till att ha av fem enheter 
och består nu av två städenheter, en driftenhet, en fastighetsskötselenhet och en 
kundtjänstenhet. 

Fastighetsavdelningen är organiserad i geografiska distrikt, likaså är service
avdelningens drift och fastighetsskötselenheter och städenheterna. Projekt och 
ekonomiavdelningarna, staben och serviceavdelningens kundtjänstenhet samt 
städkvalitetskontroll är specialist respektive stödfunktioner som verkar över  
bolagets hela verksamhetsområde.

Den ökade arbetsmängden som tillväxten innebär kräver även att personal styrkan 
utökas. Flera nya tjänster har därför inrättats under 2018. Några exempel är 
förstärkningar inom drift och fastighetsskötsel, ytterligare en byggledare på projekt
avdelningen, utökning med en projektledare för underhållsprojekt på  
fastighetsavdelningen samt en ny registratortjänst på kundtjänstenheten. 

Organisation │ ÅRSREDOVISNING 2018
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Värdegrund

VISION

UPPDRAG

KÄRNVÄRDEN

SPETSVÄRDEN

KULTUR

”Rum där människor trivs, 
utvecklas och mår bra”

Vision
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Kärnvärden
Allas lika värde 
Miljöhänsyn 
Samhällsansvar  
Långsiktighet  
Ansvarstagande 
Kostnadsmedvetenhet

Uppdrag
Tornberget ska

På ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbart sätt planera, förnya, hyra ut och 
förvalta lokaler för Haninge kommuns 
verksamheter�

Ge professionell service, skapa trivsel och 
utvecklingsmöjligheter och därigenom bidra 
till en långsiktig hög kundnöjdhet�

Vara branschens mest attraktiva 
arbetsgivare�

Spetsvärden
Kompetens  
Respekt 
Trygghet 
Proaktivitet 
Effektivitet 
Serviceanda

Kultur
Vi vill

ha tydlighet i strukturer och processer� 
befrämja hälsa och personlig utveckling� 
alla samarbeta för helhetens bästa� 
alla känna mening i vårt arbete� 
dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter� 
visa respekt och uppskattning och själva bli sedda och lyssnade på� 
och vågar ta egna initiativ och tänka nytt� 
hjälpa varandra och gå in där det behövs� 
verka för ömsesidiga och förtroendefulla relationer med våra kunder� 
verka för en öppen kommunikation medarbetare och chefer emellan�
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Intern styrning och kontroll

Styrelsen godkände rapport om intern styrning och kontroll på Tornberget i  
januari 2018. Beslut togs då också om verksamhetsplan 2018 samt intern
kontrollplan 2018. Under året har medarbetare och chefer arbetat med in och 
omvärldsanalys och efterföljande riskanalys, som styrelsen tog beslut om i oktober. 
Medarbetare och chefer har även arbetat med mål och strategier vilka samlats i mål, 
strategi och budget som styrelsen beslutade om i oktober.

Tornberget har arbetat vidare med processen för intern styrning och kontroll för att 
på ett tydligare sätt integrera styrning och kontroll av bolaget i den ordinarie verk
samheten. Centralt för en effektiv styrning och god intern kontroll på Tornberget är 
att medarbetare, chefer och styrelse är involverade på sina olika nivåer samt att det 
finns en länk och en förståelse mellan de olika nivåerna.

COSOmodellen används som arbetsmodell.

NULÄGE

MÅL

UTVECKLING

TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Intern stryrning och kontroll
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Måluppfyllelse

Baserat på kommunfullmäktiges mål, bolagsordning och ägardirektiv har styrelsen  
beslutat om mätbara mål för Tornberget� Här redovisas måluppfyllelsen för 2018� 

Övergripande 
målsättning Mätområde/Mål Målsättning Resultat

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Graddagsjusterad energianvändning 
per kvadratmeter för Tornbergetägda 
fastigheter� 

160 kwh/kvm 168,3 kwh/kvm

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Minska förekomsten av skadliga ämnen 
i Tornbergets byggnader och verksamhet� 
Steg 1: Ta fram en handlingsplan 2018�

Handlingsplan 
framtagen�

Handlingsplan är  
under framtagande�

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Delta i framtagandet av kommunens 
riktlinjer för hållbart byggande�

100 % Tornberget har 
deltagit på 100% av 
mötena i kommunens 
referensgrupp�

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Utbyte av gamla fordon till nya med så 
hög miljöhänsyn som möjligt�  
(KF Andel miljöbilar i kommun-
organisationen 50 %)�

100 % av de fordon 
som byts ut�

Inga fordon byttes ut 
2018, utvärdering och 
planering inför inköp 
pågår�

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Tornberget bereder praktikplats eller 
nystartsjobb till personer som har svårt 
att etablera sig på arbetsmarknaden�

Minst 1 plats� Nystartsjobb genomfört�

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Deltagande i handikapprådets möten� 100 % Deltagit 100 %

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Långsiktiga ekonomiska beslut grundar 
sig på analyser� Steg 1: Utreda behov av 
ekonomiska analyser�

Utredning  
framtagen�

Utredning framtagen�

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Öka graden av digitala hjälpmedel�  
Steg 1: Ta fram en digitaliseringsplan

Digitaliseringsplan 
framtagen�

Digitaliseringsplan 
framtagen�

Att verka för ett 
långsiktigt hållbart 
samhälle�

Beslut om projekt tar hänsyn till 
livscykelperspektivet� Steg 1: Utreda 
möjlighet till LCA/LCC i nyproduktion�

Utredning  
framtagen�

Utredning framtagen –  
LCC-kalkyl ska genom-
föras vid nyproduktion�

TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Måluppfyllelse
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Övergripande 
målsättning Mätområde/Mål Målsättning Resultat

Att uppnå effektiv 
och långsiktig 
lokalförsörjning�

Beställning från kommunen på rivning, 
evakuering etc kommer i tid så att 
Tornberget kan utföra sitt uppdrag inom 
rimlig tid� Steg 1: Utreda Tornbergets 
roll i lokalförsörjningsarbetet�

Utredning  
framtagen�

Tornbergets roll i  
lokal försörjningsarbetet 
tydliggjort�

Att uppnå effektiv 
och långsiktig 
lokalförsörjning�

Behov av flexibel byggnad utreds i varje 
projekt� Steg 1: Tornberget tar initiativ 
till utredning av koncept för flexibelt 
byggande i samråd med kommunens 
lokalförsörjnings enhet (LFE)�

Utredning  
framtagen�

Samråd med LFE om att 
utreda konceptet inom  
samverkansprojekt  
”fem förskolor”�

Producera och 
renovera lokaler till 
rätt kostnad och 
med kvalitet

Uppföljning med beställare och  
verksamhet efter genomförda projekt  
(> 20 mkr)�

100 % Utveckling av rutin 
pågår� Inga uppföljnings-
möten under 2018�

Producera och 
renovera lokaler till 
rätt kostnad och 
med kvalitet

Fler entreprenadformer för att få fler 
anbud� Steg 1: Utreda möjligheten till 
att starta ett partneringprojekt�

Utredning  
framtagen�

Klart� Partneringprojekt 
(samverkan) startad�

Våra fastigheter 
förvaltas effektivt�

Kartlägga felanmälanprocessen och 
förvaltningsprocessen inför arbetet med 
nytt fastighetssystem�

Processer beskrivna 
och förstudie för  
fastighetssystem klar�

Pågår�  
Slutförs 2019�

Våra fastigheter 
förvaltas effektivt�

Ta fram fleråriga samordnade  
underhållsplaner för alla 
Tornbergetägda fastigheter�

100 % 100 %

Våra fastigheter 
förvaltas effektivt�

Ta fram drift- och skötselplaner  
för alla fastigheter�

100 % 100 %

Ge en service och 
kvalitet som leder 
till nöjda kunder�

NöjdKundIndex (NKI)� Mäts genom  
kommunens södertörnssamarbete�

Bland de 10 högsta 
procenten av de som  
genomfört mot-
svarande mätning i 
Sverige�

Bland 10 högsta  
procenten, 2:a i landet� 
NKI 74�

Ge en service och 
kvalitet som leder 
till nöjda kunder�

Totalindex (omfattar både NKI och den 
fysiska miljön)� Mäts genom kommunens 
södertörnssamarbete�

Bland de 20 högsta 
procenten av de som  
genomfört mot-
svarande mätning i 
Sverige�

Bland 20 högsta 
procenten, 2:a i landet� 
Totalindex 65�

Ge en service och 
kvalitet som leder 
till nöjda kunder�

Nöjda brukare� Steg 1: Utred möjlighet 
till att ställa frågor till brukarna/
slutanvändarna�

Utredning  
framtagen�

Utredning framtagen�  
Möjlighet finns�

Ge en service och 
kvalitet som leder 
till nöjda kunder�

Budgetföljsamhet (KF +- 0,5 %) +- 0,5 % +0,1 %

Ge en service och 
kvalitet som leder 
till nöjda kunder�

Andel digitala leverantörsfakturor  
(KF 62 %)�

80 % 84 %



TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Måluppfyllelse

40

Övergripande 
målsättning Mätområde/Mål Målsättning Resultat

Ge en service och 
kvalitet som leder 
till nöjda kunder�

Kostnad för skadegörelse  
(yttre klotter, glaskross) på kommunala 
byggnader (KF <10kr/invånare)�

<10kr/invånare 14,3 kr/invånare räknat 
på 88 000 invånare 
(den totala kostnaden för 
skadegörelse har minskat 
med mer än 500 tkr 
jämfört med 2017)�

Vara en attraktiv 
arbetsgivare�

HME, index (KF 83) 83 82,2

Vara en attraktiv 
arbetsgivare�

Attraktiv arbetsgivare jämfört  
med andra fastighetsbolag�  
Steg 1: utred lämpliga målvärden�

Målvärden 
framtagna�

Utredning utförd�

Vara en attraktiv 
arbetsgivare�

Sjukfrånvaro (KF 5 %) Korttid: <= 3,5 %

Långtid <= 2,0 %

Korttid: <= 3,3 %

Långtid <= 0,8 %

Vara en attraktiv 
arbetsgivare�

Frisknärvaro (KF 61,5 %) >61,5 % 70 %

Vara en attraktiv 
arbetsgivare�

Rimlig arbetsbelastning Ökning APU-värde 
från 2017�

APU-värdet sänkt 0,1� 
APU rimlig arbetsbelast-
ning 3,4 (3,5 2017)�

Vara en attraktiv 
arbetsgivare�

Levande värdegrundsarbete� Steg 1: 
Värdegrundsarbete genomförs

Värdegrundsarbete 
genomfört�

Värdgrundsarbete 
genomfört

LOU-trohet (KF avtalstrohet 90 %) 95 % 97 %

GDPR: Implementeras GDPR  
implementerat�

GDPR implementerat� 
Dataskyddsombud 
utsett och rapporterat� 
Utbildningspaket på 
intranät�
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Statistik

2014 2015 2016 2017 2018

Betalningsförmåga

Kassalikviditet a) 9% 5% 78% 17% 45%

Soliditet a) 2,7% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6%

Ytor, bruksarea

Ägda lokaler a) 262 840 261 878 269 454 268 739 280 565

Övriga förvaltade lokaler a) 30 973 30 606 31 477 31 586 31 109

Total bruksarea a) 293 813 292 484 300 931 300 325 311 674

Uthyrning

Uthyrningsgrad a) 100% 100% 100% 100% 100%

Högsta hyra (kr/kvm) a) 3 425 3 451 11 193 6 200 8 513

Lägsta hyra (kr/kvm) a) 45 45 45 46 47

Snitthyra (kr/kvm) a) 1 254 1 257 1 243 1 344 1 475

Drift

Energiförbrukning (GWh) b) 50 48 51 50 50

Antal arbetsorder b) 8 717 7 645 8 656 9 347 10 102

Kostnad för skadegörelse (tkr) b) 1 190 1 094 1 759 1 849 1 253

Personal

Antal årsarbetare b) 74 79 82 85 90

Andel kvinnor/män b) 46% / 54% 46% / 54% 48% / 52% 47% / 53% 49% / 51%

Sjukfrånvaro, korttids- b) 2,9% 2,9% 3,1% 2,5% 2,5%

Sjukfrånvaro, långtids- b) 1,1% 1,1% 1,6% 1,4% 0,8%

a) avser 31 december

b) avser hela året
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Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning
Tornbergets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter för 
kommunalt ändamål. Ändamålet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad 
fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av 
ändamålsenliga lokaler. Av Haninge kommuns ägardirektiv framgår bland annat att 
målsättningen är att kommunens lokalkostnader kan minimeras över tiden och att 
Tornberget ska ses som en integrerad del av kommunen.

Tornbergets lokalbestånd utgörs till två tredjedelar av skolor och förskolor, en tion
dedel utgörs av särskilda boenden och en femtedel utgörs av kultur och idrottslokaler.

Ägarförhållande
Samtliga aktier ägs av Haninge kommun Holding AB, 5566492012.  
Haninge kommun Holding AB ägs av Haninge kommun, 2120000084.

Omsättning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick till 439 806 (402 987) tkr, varav nettoomsättningen var 
440 866 (396 991) tkr.

Redovisat resultat är 434 (683) tkr.

Investeringar, finansiell ställning och likviditet
Under året har den nya Vikingaskolan i Handen färdigställts. I Västerhaninge har de 
två förskolorna Skogslindens förskola och Vargbergets förskola färdigställt. I Vendelsö 
har Lyckebyhallen – en ny idrottshall – och en ny byggnad vid Vendelsömalmsskolan 
färdigställts. Alla dessa har tagits i bruk av Haninge kommun.

Uppförandet av en ny idrottshall i Västerhaninge pågår och den ska bli färdig 
under 2019. Jämte idrottshallen byggs nu en ny skola som ska ersätta Åbyskolan.

Alla lokalerna är uthyrda. Haninge kommun hyr ca 99 % av lokalerna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året ändrade Skatteverket sitt beslut avseende 2016 års inkomstskatt varvid en 
skattekostnad om 1091 tkr redovisas som kostnad 2018.

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, tkr 440 866 396 991 380 852 356 117 352 142

Resultat efter finansposter, tkr 1 674 50 379 19 737 13 291

Soliditet 1,6% 1,8% 2,0% 2,2% 2,7%

Styrelsen och verkställande direktören för TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01–2018-12-31�
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Hållbarhetsredovisning

AFFÄRSMODELL

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge ägs och styrs av Haninge kommun. 
Det görs bland annat genom att kommunfullmäktige i Haninge utser styrelse i 
Tornberget. Därutöver så beslutar kommunfullmäktige om såväl bolagsordning som 
allmänna ägardirektiv som fastställs vid en stämma. I ägardirektiven framgår bland 
annat att bolaget ska följa kommunens upprättade styrdokument.

Tornbergets verksamhet omfattar ägande och förvaltning av fastigheter för 
kommunalt ändamål. Ändamålet är att bedriva en effektiv och serviceinriktad 
fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av 
ändamålsenliga lokaler. Av Haninge kommuns ägardirektiv framgår bland annat att 
målsättningen är att kommunens lokalkostnader kan minimeras över tiden och att 
Tornberget ska ses som en integrerad del av kommunen.

Tornbergets lokalbestånd utgörs till två tredjedelar av skolor och förskolor, en femte
del utgörs av kultur och idrottslokaler och en tiondedel utgörs av särskilda boenden.

TORNBERGETS VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM

Tornberget arbetar utifrån ett FR2000certifierat verksamhetsledningssystem. 
Det säkerställer att vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att förbättra 
verksamheten. Standarden är till stora delar likvärdig med ISO 9001 Kvalitet och 
14001Miljö, men omfattar även ledningssystem för arbetsmiljö, kompetens, brand
skydd och socialt ansvarstagande. Granskning av verksamhetsledningssystemet och 
alla dess delar sker årligen, både genom intern och genom extern granskning. 

Under 2018 har Tornbergets verksamhetsledningssystem uppgraderats för att  
uppfylla den nya FR2000:2017standarden. I och med övergången till den nya  
standarden genomfördes en tre dagar lång extern revision som innebar en om fattande 
genomlysning av verksamhetsledningssystemet. Syftet med så väl den interna som 
externa revisionen är att säkerställa att ledningssystemet uppfyller standardkraven, 
uppdateras och är effektivt för att möta verksamhetens mål. Den externa revisonen 
resulterade i fyra mindre avvikelser och ett antal förbättringsförslag. Revisorns 
bedömning av företaget som helhet är att ”Tornberget är ett välskött företag med 
engagerad personal och med en topposition i Sverige gällande mätning av NKI”. 
Avvikelserna är åtgärdade och Tornberget har erhållit ett förnyat certifikat.

KVALITETSARBETE

I Tornbergets kvalitetspolicy framgår att kvalitetsarbete innebär att kontinuerligt 
arbeta med förbättringar av verksamheten och användningen av resurser på bästa 
sätt. Det arbetet sker i årliga processer men även i det dagliga arbetet med ständiga 
förbättringar. Exempel på årliga processer är Tornbergets årscykel för intern styrning 
och kontroll. Det inkluderar bland annat uppföljning av bolagets verksamhetsplan 
samt tillhörande mål, den interna kontrollplanen, in och omvärldsanalys samt 
riskanalys. Vid ledningens genomgång av verksamhetsledningssystemet, som är 
två gånger per år, görs en strategisk uppföljning och utvärdering av att systemet 
fungerar som avsett. Exempel på det löpande kvalitets och förbättringsarbetet är de 
förbättrings förslag som kommer in.  

TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Hållbarhetsredovisning
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Under 2018 kom det in 21 stycken förbättringsförslag. Att förbättringsförslag och 
avvikelser tas om hand på ett bra sätt stäms av vid ledningens genomgång. Under 
2018 påbörjades ett större arbete med att kartlägga Tornbergets processer för att på 
så sätt visualisera arbetsmetoder och ansvar ännu tydligare både internt och externt. 

I riktlinjerna till kvalitetspolicy framgår att ”Våra lokaler och tjänster skall vara 
av en kvalitet som uppfyller våra kunders och våra ägares krav, behov och för
väntningar.” Det ska göras genom att bland annat ständigt förbättra och utveckla 
Tornbergets arbetsmetoder, kompetens och verksamhetsledningssystem. 

Vartannat år genomförs en större kundundersökning bland Tornbergets lokalhy
resgäster, detta för att få en mätning på hur de upplever kvaliteten på Tornbergets 
tjänster och de kommunala verksamhetslokalerna. Totalt deltar ett 80tal 
kommunala fastighetsorganisationer i undersökningen. Resultatet från 2018års 
undersökning visar att Tornberget är bäst i landet inom flera områden och vi placerar 
oss totalt sett på andra plats i landet. Att Tornberget ligger i topp när det gäller nöjd 
kund index visar att bolaget har en god kvalitetsstyrning av verksamheten.

Tornberget arbetar utifrån ett FR2000-
certifierat verksamhetsledningssystem� 
Det säkerställer att vi arbetar 
strukturerat och målmedvetet för att 
förbättra verksamheten� Standarden 
är till stora delar likvärdig med ISO 
9001 Kvalitet och 14001Miljö, men 
omfattar även ledningssystem för 
arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och 
socialt ansvarstagande� Granskning av 
verksamhetsledningssystemet och alla 
dess delar sker årligen, både genom intern 
och genom extern granskning�
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RISKANALYS

Som ett led i arbetet med intern styrning och kontroll genomförs riskanalyser. 
Styrelsen har identifierat 25 riskaspekter som följs upp genom att antingen minska 
risken eller bevaka risken. De väsentligaste riskerna är:

• Försenade inflyttningar eller forcerade byggen p g a att olika myndighetsbeslut 
tar tid

• Ökade energikrav

• Oklarheter kring ansvarfrågan då lokaler samnyttjas i större utsträckning

• Snabbt ändrade lokalbehov vilket leder till dyra kortsiktiga lösningar

• Kompetensförsörjning

• Många byggnader från miljonprogrammet

• Otillräckligt stöd av ITsystem

Riskerna hanteras antingen som utvecklingspunkter i verksamhetsplaner eller som 
kontrollpunkter i internkontrollplaner.

MILJÖARBETE 

I Tornbergets miljöpolicy framgår att ”Tornberget ska verka för ekologisk uthållighet 
genom att tillhandahålla miljöanpassat byggande, fastighetsförvaltning och städning” 
samt ”erbjuda våra kunder inomhusmiljöer som människor mår bra i genom att 
använda sunda material och resurssnål teknik vid byggande, fastighetsförvaltning 
och städning”. 

Tornberget driver ett aktivt och systematiskt miljöarbete och en av våra över gripande 
målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. I Tornbergets 
Klimat och energistrategi är tre områden identifierade där verksamheten har större 
möjlighet att göra skillnad. Dessa områden är:

• Hållbar stadsutveckling

• Hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp

• Fossilfria resor och transporter

Under 2018 har en större genomlysning av bolagets miljöaspekter gjorts och de är 
numera indelade utifrån de tre områdena ovan. Vid bedömning av de 18 olika miljö
aspekterna som identifierats har hänsyn tagits till livscykelperspektivet. De tre mest 
betydande miljöaspekterna för Tornberget är energianvändningen i Tornbergets 
lokaler, de materialval som görs och alla resor och transporter. För att minska miljö
påverkan för dessa aspekter har tydliga mål tagits fram. Nedan är beskrivet en del av 
de åtgärder som genomförts under året inom de olika områdena.
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Hållbar stadsutveckling

Tornbergets strategier för att bidra till en hållbar stadsutveckling innebär bland annat 
att bolaget ska utveckla lokalbeståndet till att bli mer energieffektivt och långsiktigt 
klimatsmart. För lokalbeståndet finns både kortsiktiga och långsiktiga energimål som 
vi arbetar målmedvetet för att nå. All nyproduktion ska projekteras för att nå en hög 
energiprestanda och Tornberget verkar för att nya byggnader är lågenergihus. För 
det befintliga beståndet har under 2018 tagits fram beslutsunderlag för vilka energi
effektiviseringsåtgärder som är bäst lämpade vid olika situationer. 

Energianvändningen i Tornbergets förvaltade lokaler mäts årligen. Som jämförelse
tal används kWh/m2, värdet graddagsjusteras så att värdet kan jämföras över åren 
oberoende av varierande väder. För 2018 var energianvändningen 168,3 kWh/m2, 
vilket är en minskning med 6 kWh/m2 jämfört med 2017. Observera att i värdena 
ingår även en del energi som används av verksamheten som hyr lokalen, så kallad 
verksamhetsel. Ett arbete pågår med att installera separera mätare, så att vi kan få 
fram siffror för fastighetsel respektive verksamhetsel.

Som ett led i arbetet för en hållbar stadsbyggnad och en hållbar konsumtion arbetar 
Tornberget utifrån ett särskilt koncept vid nyproduktion av förskolor. En del i  
konceptet är att kontinuerligt utveckla produktionen så att de färdiga förskolorna 
ligger i framkanten vad gäller både klimat och miljöprestanda. Under 2018 färdig
ställdes byggnationen av de två första förskolorna byggda på det sättet. 

En större skolbyggnad har vid renovering av taket utrustats med en solcellsanläggning 
och vid all nyproduktion förbereds för framtida solcellsanläggningar. För att möta 
framtida behov av komfortkyla i värmeutsatta byggnader, projekteras för geoenergi. 
På så sätt får man tillgång till klimatvänlig frikyla. All el som bolaget förbrukar är 
från förnybara energikällor.

Ur rapporten från den externa FR2000revisionen av verksamhetsledningssystemet 
går att läsa ”Imponerande beslutsamhet gällande reducering av energiförbrukningen, 
med en rad påbörjade aktiviteter, och ett mål som spänner över 10 år. Målet 
kommer att uppnås.”

Hållbar konsumtion och resursef fektiva kretslopp

För att bidra till att minska förekomsten av skadliga ämnen i samhället ställer 
Tornberget tydliga kemikaliekrav vid upphandling. Målet är att få bort de skadligaste 
ämnena, så kallade utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Barn och 
unga är särskilt känsliga och extra viktiga att skydda från skadliga ämnen. Eftersom 
bolaget bygger många förskolor och skolor läggs mycket fokus på kemikaliefrågan. 

Som ett kommunalt bolag är Tornberget även en viktig aktör och vi verkar därför 
för att ligga i framkant i det arbetet. 

Under 2018 gjordes en utvärdering av vilket materialvalssystem som bolaget framöver 
ska använda i alla projekt. Det innebär att vi får ännu bättre kontroll över alla produkter 
och material som byggs in i fastigheterna och att de är bra ur miljösynpunkt. 

I Tornbergets miljöprogram, som gäller för alla byggprojekt, framgår vilka miljö mål 
Tornberget har och vilka miljökrav bolaget ställer i varje projekt. Det gäller allt från 
kemikalieinnehåll och krav på källsortering av avfall till återvinning och kretsloppstänk.

Tornbergets strategier 
för att bidra till en hållbar 
stadsutveckling innebär bland 
annat att bolaget ska utvecklas 
till att bli mer energieffektivt 
och långsiktigt klimatsmart� 
Vi arbetar målmedvetet både 
med kortsiktiga och långsiktiga 
energimål� All nyproduktion ska 
projekteras för att nå en hög 
energiprestanda och Tornberget 
verkar för att nya byggnader är 
lågenergihus� För det befintliga 
beståndet har vi under 2018 tagit 
fram beslutsunderlag för vilka 
energieffektiviseringsåtgärder 
som är bäst lämpade utifrån 
olika situationer�



Fossilfr ia resor och transpor ter

För att minska mängden transporter har det under 2018 gjorts en förändring i den 
geografiska distriktsindelningen av våra fastigheter. Det har inneburit att mängden 
transporter och därmed bränsleförbrukningen har minskat. Jämfört med år 2017 
har bränsleförbrukningen minskat med 16 %.  Större delen av Tornbergets fordon 
går på diesel. För att minska andelen fossilt bränsle har vi under 2018 bytt till en 
leverantör som kan leverera större andel fossilfri diesel. Planen är att på sikt byta ut 
fordon sparken mot fordon som körs med större andel fossilfria drivmedel. En ut 
värdering av på marknaden tillgängliga eldrivna servicefordon har därför genomförts 
under året. För att öka andelen fossilfria resor ytterligare köptes under 2018 in två 
stycken elcyklar som kan användas vid arbetsresor inom kommunen.

Sociala förhållanden och personal
Under året beslutade Tornbergets styrelse om bolagets policy för social hållbarhet. 
Denna policy utgör grunden för Tornbergets arbete med att uppfylla interna och 
externa krav och att aktivt verka för mänskliga rättigheter, mångfald, jämställdhet, 
jämlikhet, icke diskriminering och social inkludering.

Under året har även en ny vision beslutats: ”Rum där människor trivs, utvecklas och 
mår bra”. Arbetet med denna har gjorts parallellt med att formulera kärnvärden och 
spetsvärden. Mer om detta står att läsa om på sidorna 34 & 35. Ett av dessa kärn
värden är Allas lika värde. Det borgar för en medvetenhet och en vilja att behandla 
alla människor lika.

Tornberget agerar för Haninge kommuns vision ”Tid för utveckling och rum för 
idéer”. Vi står för att vara en inkluderande kommun där personer oavsett bakgrund 
ges lika möjlighet att utvecklas. Mångfalden är en tillgång och vi ser människors 
lika värde, rättigheter och skyldigheter som självklara. Individen respekteras för sin 
person, sina tankar, känslor och val. 

Under  2018 köpte Tornberget 
in två elcyklar att använda vid 
arbetsresor i närområdet som ett 
led  i att öka andelen fossilfria 
resor� Jämfört med år 2017 har 
bränsleförbrukningen minskat 
med 16 % tack vare en förändrad 
geografisk distriktsindelning 
och att Tornberget köper en 
större andel fossilfri diesel till 
fordonsparken� Planen är att på 
sikt byta ut fordonsparken mot 
fordon som körs med större andel 
fossilfria drivmedel�  

TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Hållbarhetsredovisning

48



Utifrån målsättning att verka för ett hållbart samhälle har Tornberget inlett ett  
samarbete med bemanningsföretaget Just Arrived, vars syfte är att integrera utrikes
födda på arbetsmarknaden. Sedan i höstas har Tornberget en konsult anställd via 
Just Arrived – en anställning som både gett Tornberget hög kompetens och som 
bidrar till ett hållbart samhälle där vi vill underlätta för utrikesfödda att etablera  
sig på arbetsmarknaden. 

Tornberget väljer att vid upphandling av lokalvård ställa krav på socialt ansvars
tagande. Vi har även erbjudit feriepraktikplatser via Haninge kommuns platsbank 
i syfte att erbjuda ungdomar en meningsfull sysselsättning under sommaren som 
förhoppnings vis kan ge dem en inblick i vår yrkesvardag och locka fler till välfärds
jobben i framtiden.

Tornberget arbetar efter mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen 
har tagits fram tillsammans en arbetsgrupp bestående av medarbetare från varje 
avdelning som sedermera godkänts på ledningsnivå. I målen nämns bland annat:

• 80% av medarbetarna ska uppleva möjlighet till utveckling i arbetet

• Samtliga medarbetare ska ha haft medarbetarsamtal under senaste året

• 0% av kränkande särbehandling eller diskriminering

• 90% av medarbetarna ska uppleva att de har en långsiktig arbetsbelastning

Dessa mål följs bland annat upp genom den årliga arbetsplatsundersökningen, en 
enkät som i år hade svarsfrekvensen 97,7 %. Tornberget har ett samverkansavtal där 
den centrala samverkansgruppen behandlar övergripande arbetsmiljö, arbetslivs och 
organisationsfrågor. Samverkansgruppens ansvar åligger även att skapa förutsättningar 
för ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö, där den anställde har möjlighet 
att påverka sin situation. Vidare arbetar Tornberget för en god arbetsmiljö genom att 
varje avdelning har regelbundna arbetsplatsträffar. Dessa möten leds av medarbetarnas 
närmsta chef, där arbetsmiljö är en stående punkt på agendan.

För att minimera sjukfrånvaron arbetar vi inom en rad olika områden. Personalen 
kan välja mellan en friskvårdstimme per vecka eller att få ett subventionerat  
träningskort. Andra aktiviteter såsom innebandy och badminton finns också.  
Vi tillhandahåller subventionerad massage och under två friskvårdshalvdagar 
arbetade vi dels med vår värdegrund och dels så gjorde vi en guidad vandring i den 
närbelägna Tyresta nationalpark. Vartannat år erbjuder vi personalen en hälso
kontroll. Vidare så har vi rökfri arbetstid. En aktiv trivselgrupp arbetar med olika 
åtgärder för att öka trivsel och samhörighet.

Hållbarhetsredovisning │ ÅRSREDOVISNING 2018
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Nyckeltal sjukfrånvaro 2018 2017

Hela personalen 3,3 % 3,9 %

Andel långtidsfrånvaro 23,9 % 34,8 %

Kvinnor 2,9 % 4,7 %

Män 3,2 % 3,2 %

29 år eller yngre 1,7 % 2,0 % 

30-49 år 3,0 % 2,4 %

50 år eller äldre 3,3 % 5,3 %

 

Nyckeltal arbetsmiljö 2018 2017

Antalet anmälda kränkningar 0 st 0 st

Andel  kvinnor 50 % 47 %

Medarbetare som haft medarbetarsamtal 96 % 70 %

Medarbetare som inte upplever långsiktig hållbar arbetsbelastning 24 % 22 %

Medarbetare som upplever utveckling i sitt arbete 87 % 85 %

HME-index*

*Hållbart Medarbetar Index är totalindex beräknat utifrån resultaten för 
de delindexvärden som mäter motivation, ledarskap och styrning�

82,2 80,7

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Utifrån Tornbergets roll inom Haninge kommun så berörs bolaget av vissa krav 
rörande mänskliga rättigheter som ställs på kommunens förvaltningar och bolag. 
Tornberget har därför under 2018 fortsatt arbetet med frågor som berör de mänskliga 
rättigheterna och människors grundläggande behov med hänsyn till bolagets 
verksamhets område. Detta arbete har gällt följande områden.

• Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

• Barnrättsarbete

• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Haninge kommuns plan för mångfald 20172018 har utgjort utgångspunkt för 
Tornbergets dokument ”Jämställdhetslagen och plan för mångfald” och därmed för 
bolagets arbete med jämställdhets och mångfaldsfrågor under året. 

I oktober 2018 beslutade Tornbergets styrelse om att arbetet ska fortsätta med hänsyn 
till förändringarna i diskrimineringslagen genom framtagande av aktiva åtgärder 
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som ersätter den befintliga mångfaldsplanen. De aktiva åtgärderna ska syfta till att 
förebygga och främja motverkande av diskriminering och på annat sätt verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könöverskridande identitet, etnicitet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder dvs åtgärderna ska gälla samtliga 
diskrimineringsgrunder. Åtgärderna ska även dokumenteras och följas upp. 

Barnrättsarbete

Tornberget deltar i kommunens pågående arbete med barnrättsfrågor och imple
mentering av FN:s barnkonvention i kommunen samt med att undersöka hur 
implementeringen av barnkonventionen kan påverka arbetet i kommunens förvalt
ningar och bolag. 

Genom kommunens samarbetsavtal med Unicef Sverige om barnrättskommun, 
deltar Tornberget även i Unicef Sveriges pilotprojekt ”Barnrättskommun”. Syftet 
med bolagets barnrättsarbete är att barns och ungas delaktighet och inflytande ska 
öka genom att deras röster blir hörda i frågor som rör dem. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

I enlighet med kommunens styrdokument ”Lätt och rätt för alla” som avser tillämp
ning av ”FNkonventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar” 
samt målsättningen i Tornbergets handlingsplan ”Tillgänglighet för funktionshin
drade” har arbetet med tillgänglighetsfrågor fortsatt under året. Hänsyn har tagits 
till lag och konventionskrav avseende tillgänglighet, användbarhet och säkerhet 
vid projektering och genomförande av all om, till och nybyggnation. Tornberget 
har även i den dagliga förvaltningen av fastighetsbeståndet, arbetat löpande med 
tillgänglighetsfrågor.

Under året har Tornberget deltagit i kommunens handikappråd och i kommunens 
tillgänglighetsnätverk. Grupperna har informerats löpande om bolagets tillgänglighets
arbete. I bolagets tillgänglighetsarbete har även ingått att följa utvecklingen gällande 
tillgänglighets, användbarhets och delaktighetsfrågor och hur bolagets arbete 
påverkas av detta. 

ANTI -KORRUPTION

Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda i Haninge kommun. 
Allmänheten ska veta att anställda i Haninge kommun aldrig låter sig påverkas i sin 
tjänsteutövning av otillbörliga förmåner. Tornberget följer Haninge kommuns policy 
mot mutor samt Institutet mot mutors näringslivskod. Mot bakgrund av policyn 
har en plan för hantering för upptäckta mutor tagits fram för hur hanteringen ska 
gå till vid misstanke eller upptäckt muta eller oegentlighet. Såväl anställda som upp
dragstagare på Tornberget omfattas av Haninge kommuns policy och den framtagna 
planen. Den framtagna planen för att hantera och förebygga mutor och oegentlig
heter granskas årligen i samband med revision av verksamhetsledningssystemet. 
Konkreta åtgärder som görs är årligt återkommande information om vår policy till 
våra medarbetare, brev till leverantörer om vår nolltolerans mot mutor, kontroll av 
bisyssla och stickprovskontroll av fakturaunderlag. Dessutom ges information till 
nya leverantörer i samband med uppstartsmöten och alla anställda har anmälnings
plikt vid jävssituation.
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I processen för intern styrning och kontroll identifierar Tornberget olika risk
områden som sedan följs upp i kontrollplan eller verksamhetsplan. Mutor och 
oegentligheter är ett riskområde som styrelsen årligen beslutar om med medföljande 
kontrollpunkter eller verksamhetsplan. Inga mutförsök eller andra oegentligheter har 
kommit till känna.

RESULTATINDIKATORER

I en kommunalt styrd verksamhet finns en rad mål och visioner angivna i olika 
styrdokument. De mest centrala resultatindikatorerna anges i ägardirektiv. Effektiv 
och serviceinriktad fastighetsförvaltning utgör ledstjärna för verksamheten.  
Kommunens lokalkostnader för Tornbergets lokaler var vid senaste jämförelsen nio 
procent lägre än övriga södertörnskommuners lokalkostnader för 2016. Vart annat 
år genomförs en nöjdkundundersökning. Tornberget rankas där som nummer 2 av 
ca 80 fastighetsorganisationer som genomfört samma undersökning.

Framtida utveckling
Stockholmsregionen och Haninge kommun fortsätter att expandera. Nya bostäder 
kommer att byggas och byggnader för kommunal service kommer att behövas. 
Haninge kommun planerar för att uppnå 100 000 invånare år 2022. Byggnader för 
kommunal service kommer särskilt att behövas i de områden där mycket nyproduk
tion av bostäder äger rum.

Fastighetsbeståndet består till stor del av byggnader som uppförts under kommunens 
stora expansionsperiod från 1960talet och in på 1970 och 1980talen. Det gör att 
många byggnader har behov av upprustning inom en snar framtid för att inte bli fall 
för kapitalförstöring. I vissa fall kommer det att bli mer lönsamt att ersätta befintliga 
byggnader med nya effektivare byggnader. Ökad fokus på klimatfrågorna gör också 
att behovet av investeringar i energibesparande syfte kommer att öka.

Förslag till disposition av årets resultat

Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet om 2 295 937 kronor jämte årets 
vinst om 433 710 kronor, tillsammans 2 729 647 kronor, balanseras i ny räkning. 
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RESULTATRÄKNING Not 2018 2017

INTÄKTER

Nettoomsättning 1

    Hyresintäkter 2 395 306 226 353 425 311

    Övrig nettoomsättning 45 560 025 43 565 782

Summa nettoomsättning 3 440 866 251 396 991 093

Övriga intäkter

    Förändring av pågående arbete för annans räkning -7 163 306 325 664

    Aktiverat arbete för egen räkning 4 6 047 702 4 891 995

    Övriga rörelseintäkter 55 126 778 597

Summa intäkter 439 805 773 402 987 349

KOSTNADER

Övriga externa kostnader 2, 5 -218 321 546 -207 884 257

Personalkostnader 6–8 -63 068 213 -54 619 567

Avskrivningar och nedskrivningar

    Byggnader och markanläggningar 9 -104 888 771 -95 461 577

    Utrangerade byggnader / komponenter 9 0 0

    Maskiner och inventarier 10 -13 104 407 -9 663 721

Summa rörelsekostnader -399 382 937 -367 629 122

Rörelseresultat 40 422 836 35 358 227

Finansiella poster

    Ränteintäkter 3 0

    Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -38 749 114 -35 308 569

Summa finansiella poster -38 749 111 -35 308 569

Resultat efter finansiella poster 1 673 725 49 658

Skattekostnad (intäkt)

    Aktuell skatt 11 -2 933 265 -444 146

    Uppskjuten skatt 1 693 250 1 077 295

Summa skatt -1 240 015 633 149

ÅRETS RESULTAT 433 710 682 807
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BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

    Byggnader 9 2 312 625 729 1 995 553 003

    Mark 9 164 726 988 161 468 652

    Markanläggningar 9 73 709 398 52 245 433

    Maskiner och inventarier 10 62 122 731 28 273 724

    Pågående nyanläggningar 4 161 349 151 332 747 936

Summa materiella anläggningstillgångar 2 774 533 995 2 570 288 748

Finansiella anläggningstillgångar

    Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 1 489 000 1 449 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 489 000 1 449 000

Summa anläggningstillgångar 2 776 022 995 2 571 737 748

Omsättningstillgångar

Pågående arbete 1 695 012 8 858 318

Kortfristiga fordringar

    Kundfordringar 16 875 537 24 751 998

    Fordringar hos Haninge kommun 227 063 327 98 362 232

    Skattefordringar 16 15 469 166 14 351 915

    Övriga kortfristiga fordringar 190 358 718 135

    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 3 733 162 2 246 034

Summa kortfristiga fordringar 263 331 550 140 430 314

Summa omsättningstillgångar 265 026 561 149 288 632

SUMMA TILLGÅNGAR 3 041 049 557 2 721 026 380
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

    Aktiekapital, 24 000 aktier 24 000 000 24 000 000

    Bundna reserver 21 655 482 21 655 482

Summa bundet eget kapital 45 655 482 45 655 482

Fritt eget kapital

    Balanserat resultat 2 295 937 1 613 130

    Årets resultat 433 710 682 807

Summa fritt eget kapital 2 729 647 2 295 937

Summa eget kapital 48 385 129 47 951 419

Avsättningar

    Pensioner och liknande förpliktelser 14 15 911 439 15 424 833

Summa avsättningar 15 911 439 15 424 833

Skulder

    Skulder till kreditinstitut, långfristig del 15 2 390 000 000 1 790 000 000

    Skulder till kreditinstitut, kortfristig del 400 000 000 675 000 000

    Leverantörsskulder 48 753 005 71 772 601

    Skatteskulder 16 0 0

    Övriga skulder 2 226 744 12 448 065

    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 135 773 240 108 429 462

Summa skulder 2 976 752 989 2 657 650 128

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 041 049 557 2 721 026 380



TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Förändring i eget kapital

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

BUNDET EGET  
KAPITAL

FRITT EGET  
KAPITAL

SUMMA EGET 
KAPITAL

Aktiekapital Reservfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat

Eget kapital  
1 januari 2017 24 000 000 21 655 482 4 016 117 -2 402 987 47 268 612

Vinstdisposition -2 402 987 2 402 987 0

2017 års resultat 682 807 682 807

Eget kapital  
31 december 2017 24 000 000 21 655 482 1 613 130 682 207 47 951 419

Vinstdisposition 682 807 -682 807 0

2018 års resultat 433 710 433 710

Eget kapital  
31 december 2018 24 000 000 21 655 482 2 295 937 433 710 48 385 129
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KASSAFLÖDESANALYS 2018 2017

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 40 422 836 35 358 227

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet:

    Av- och nedskrivningar 117 993 178 105 125 298

    Förändringar i avsättningar 486 606 -859 956

Erhållen ränta 3 0

Erlagd ränta -38 749 114 -35 308 569

Betald skatt -2 357 266 -19 702 489

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapitalet

117 796 243 84 612 511

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

    Ökning/minskning av varulager / pågående arbete 7 163 306 -325 664

    Ökning/minskning av fordringar 6 917 110 -9 991 105

    Ökning/minskning av kortfristiga skulder -5 897 139 19 904 084

Kassaflöde från den löpande verksamheten 125 979 520 94 199 826

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -322 238 426 -437 393 319

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -40 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -322 278 426 -437 393 319

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån 900 000 000 750 000 000

Amortering av skuld 575 000 000 -426 178 370

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 325 000 000 323 821 630

ÅRETS KASSAFLÖDE 128 701 094 -19 371 863

Likvida medel vid årets ingång 98 362 232 117 734 095

Likvida medel vid årets utgång 227 063 326 98 362 232
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Noter till resultat- och 
balansräkning

Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, K3.

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

INTÄKTER

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser

TJÄNSTEUPPDRAG/ENTREPRENADUPPDRAG

I bolaget redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med 
inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande 
räkning resultatredovisas i den takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte 
förekommer någon balanspost avseende dessa uppdrag. Utgifter som inte fakturerats 
redovisas som Pågående arbete.

LÅNEKOSTNADER

I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de 
hänför sig.

INKOMSTSKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende 
aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i upp
skjuten 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.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhäng
ande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt 
mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skill
nader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar 
och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom 
avskrivning av fastigheter.
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda liksom utbyte av 
avskrivna komponenter ökar tillgångens redovisade värde. Utbyte av en del av en 
komponent redovisas som en investering om delen bedöms bli kvar när resten av 
komponenten byts. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas 
för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Fastigheter av de slag där 
det inte finns en fungerande marknad eller där marknadsvärdet inte utan oskälig 
kostnad kan mätas värderas till anskaffningsvärdet reducerat med ackumulerade 
avskrivningar. Vid varje balansdag analyserar företaget de återstående livslängderna, 
varvid ändrad avskrivningsplan eller nedskrivning görs.

I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas 
för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. En ny bedömning av samtliga byggnadskomponenters livslängd 
har gjorts under 2014. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas 
i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för 
samtliga typer av materiella tillgångar.

Enligt redovisningsreglerna ska anläggningstillgångar med betydande värde och vars 
komponenter har väsentligt skilda livslängder delas upp i komponenter som skrivs 
av var för sig under respektive komponents förväntade livslängd. Byggnaderna delas 
sålunda upp i komponenter enligt en schablon som utgår från olika komponenters 
typkostnad och typiska livslängd. Fr om 2015 görs uppdelningen i fler komponenter 
än tidigare syftande till att få en bättre fungerande redovisning vid komponent
utbyten. Följande typkostnader och typiska livslängd har använts:

Komponent Typ Kostnadsindex Månader

Stomme och grund Betongstomme 9000 1200

Stomme och grund Platta på mark och trästomme 7200 600

Stomme och grund Trästomme på plintar 6300 300

Tak Råspont 850 600

Tak Taktegel, plåttak 900 300

Tak Papptak 500 240

Fasad Tegelfasad 1600 1200

Fasad Träfasad 750 400

Fasad Putsad fasad 1400 400

Fönster, dörrar (utvändigt) 1750 400

Invändig byggn�teknik inkl ytskikt 1750 300

VVS Abonnentcentral 700 300

VVS Geo-värme, värmelager 350 600
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Komponent Typ Kostnadsindex Månader

VVS Kompressor, pump 350 300

VVS Elpanna 100 300

VVS Vattenledningar, kulvert 150 600

VVS Ventilationsaggregat 400 300

VVS Kanaler 800 600

VVS Värmedistribution, radiatorer 1200 600

VVS Grupp- och termostatventiler 400 300

VVS Sanitetsporslin 100 240

Hissar Hissmaskineri 750 400

Hissar Korgar, linor 375 600

Hissar Apparatställ, styrning 375 300

Elsystem Ställverk, kablage 1800 600

Elsystem Armaturer 1200 240

Spill- och dagvattensystem 400 600

Styr och övervakning, larmer 1250 240

Vid övergången till K3regelverket samt vid förvärv av befintlig byggnad tas hänsyn 
till återstående livslängd för respektive komponent.

Med hjälp av den schablonmässiga livslängden beräknas och antas ett visst slut
datum. Om det är sannolikt att troligt slutdatum avviker väsentligt från antaget 
slutdatum så justeras det antagna slutdatumet till det troliga slutdatumet.

Restvärden vid slutdatumet kan komma att uppskattas om det är troligt att till
gången kommer att tillföras en annan tillgång vid slutdatumet eller avyttras till ett 
mer än ringa värde. 

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaff
ningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än 
det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången är bestående.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, 
andra finansiella fordringar, kundfordringar, leverantörsskulder och låneskulder. 
Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnote
ringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie 
ligger till grund för beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga 
finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där marknads
värden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.
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KUNDFORDRINGAR  

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

LÅNESKULDER  

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som skall återbetalas vid förfallo
tidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över 
lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som skall återbetalas.

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats 
genom återbetalning eller att dessa efterskänkts.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 
belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Fordringar redovisas till 
nominellt belopp.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av inträffade händelser, det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat beräknas på ett tillför
litligt sätt. Inga avsättningar görs för framtida rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms sannolikheten för att det 
kommer att krävas ett utflöde av resurser vid regleringen sammantaget för hela 
denna grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om sannolikheten för ett 
utflöde avseende en speciell post i denna grupp av åtaganden är ringa.

Ersättningar till anställda 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

I bolaget finns ett flertal såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. 

Huvuddelen av bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats 
hos försäkringsföretag. Övriga pensionsåtaganden har säkerställts genom kommunal 
borgen. Kapitalvärdet för dessa utgörs av nuvärdet av framtida förpliktelser och 
beräknas enligt aktuariella grunder. Kapitalvärdet redovisas som avsättning i 
balansräkningen. Räntedelen i pensionsskuldens förändring redovisas som finansiell 
kostnad. Övriga pensionskostnader belastar rörelseresultatet.

KASSAFLÖDESANALYS

Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodohavanden samt saldo på 
underkonto till Haninge kommuns centralkonto exklusive outnyttjad kredit.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet är beräknad som eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
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Not 2. Leasingavtal
Uthyrning av lokaler sker nästan uteslutande till Haninge kommun, se not 3. 
Eftersom Haninge kommun har ett mycket starkt inflytande över bolaget och bland 
annat utser styrelse i Tornberget så kan hyresavtalen i princip sägas upp när som 
helst med omedelbar verkan. Kommunfullmäktige beslutar också vilken hyra som 
får tas ut. Minimileaseavgiften per balansdagen är således nära noll kronor.

Inhyrning av egna verksamhetslokaler görs genom ett andrahandskontrakt av 
Haninge kommun. Därutöver hyrs paviljonger in för vidareuthyrning till Haninge 
kommun.

Under året uppgick kostnaden till 10 488 tkr. Minimileaseavgiften inom 12 månader 
uppgår till 9 518tkr. Minimileaseavgiften efter ett år men inom 5 år uppgår till  
5 694 tkr. Minimileaseavgiften efter 5 år uppgår till 0 tkr.

Not 3. Köp och försäljning inom koncernen

2018 2017

Köp och försäljning inom koncernen, exkl Haninge kommun 0 % 0 %

Försäljning till Haninge kommun 100 % 99 %

Inköp från Haninge kommun exkl finansiella kostnader 4 % 3 %

 
Not 4. Pågående nyanläggningar

2018 2017

Ingående balans 332 747 936 136 294 263

Under året eget aktiverat arbete 6 047 702 4 891 995

Under året direkt nedlagda utgifter 309 403 023 428 341 602

Under året genomförda omfördelningar till:

    Byggnad -417 284 577 208 482 032

    Markanläggning -24 279 457 -13 018  557

    inventarier -45 285 476 -15 279 334

Utgående balans 161 349 151 332 747 936
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Not 5. Ersättningar till revisorer (tkr)

2018 2017

Ersättning till bolagets revisorer, Ernst & Young AB, har utgått enligt följande:

För revisionsuppdraget 90 85

Övriga ersättningar - 17

Not 6. Antal anställda, löner och ersättningar

2018 2017

Medeltalet anställda under året 90 85

varav kvinnor 44 40

 

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR,  
MM (TKR)

Styrelse 
och VD Övriga

Styrelse 
och VD Övriga

Lön och annan ersättning 2 558 38 195 2 578 33 772

Sociala kostnader 1 532 17 803 1 460 13 849

varav pensionskostnad 583 4 566 517 2 367

I belopp för styrelse och VD ingår tidigare befattningshavare.  
Med styrelseledamot jämställs suppleanter till dessa samt till VD jämställs vice VD.

Not 7. Fördelning mellan kvinnor och män för styrelse,  
VD och andra personer i företagets ledning

Styrelsen

2018-12-31 

VD och ledning Styrelsen
2017-12-31  

VD och ledning

Kvinnor 0% 67% 0% 50%

Män 100% 33% 100% 50
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Not 8. Förmåner till ledande befattningshavare
Förpliktelse avseende pension till VD utgår i enlighet med pensionsavtalet 
PAKfs09. Avgångsförmån uppgår till motsvarande 12 månaders lön om VD av 
styrelsen skiljs från sitt uppdrag.

Förpliktelse avseende pension till vice VD gäller samma som för övrig personal att 
pension utbetalas enligt PA Kfs09. Avtal om avgångsvederlag enligt LAS § 39, vilket 
motsvarar 32 månadslöner då 10 års anställning uppnåtts.

Inga lån eller borgensåtaganden finns till ledande befattningshavare. 

Not 9. Byggnader och mark
Följande fastigheter och byggnader ägs av TORNBERGET fastighetsförvaltnings 
AB i Haninge. Bokförda och skattemässiga värden redovisas i tkr. Byggnadernas 
restvärden bokförs jämnt fördelat över återstående bedömd nyttjandetid. 
Markanläggning skrivs av med 5% per år. Mark skrivs inte av. Byggnads och  
markinventarier redovisas bland inventarier under not 10.

Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr
Skattemässigt 
restvärde, tkr

Dalarö 4:5
Dalarö förskola, inkl fd 
läkarbostaden

4 584 4 710 

Dalarö 4:5 Dalarö skola 23 829 22 605 

Dalarö 4:5 Treberg 4 110 4 257 

Dalarö 4:78 Dalaröhallen 14 572 13 970 

Dalarö 4:9 Dalarö fd kommunalhus 1 031 1 554 

Dalarö 4:9 Sagan 1 293 1 326 

Edesnäs 4:240 Utö skola 14 142 13 900 

Gudö 3:433 Gudö förskola 34 687 33 811 

Hammars Småbruk 11:15 Lida förskola & idr�hall 30 536 31 839 

Hammars Småbruk 11:15 Lidavägens gruppboende 29 787 29 351 

Hammars Småbruk 11:15 Sjöhästen 845 924 

Kalvsvik 1:4 Höglundaskolan 123 877 122 056 

Kalvsvik 1:4 Jordbromalms idrottshall 2 550 2 295 

Kalvsvik 1:4 Långbäling 2 004 2 631 

Kalvsvik 11:399 Gräskobben 5 074 6 895 

Kalvsvik 11:41 Blåsippan 602 3 967 

Kalvsvik 11:41 Hemsö 2 448 4 395 

Kalvsvik 11:631 Fredsduvan 18 347 18 769 

Kalvsvik 11:772 Fjäderkobben 1 176 1 310 

Kalvsvik 11:772 Kvarnbäcksskolan 14 246 13 483 
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Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr
Skattemässigt 
restvärde, tkr

Kalvsvik 11:772 Segelkobben 5 911 7 197 

Kalvsvik 16:16 Jordbro parklek 3 998 3 902 

Klena 2:196 Mårtensbergsskolan 6 541 7 060 

Kolartorp 1:228 Glimmervägens gruppboende 14 135 14 587 

Ludvigsberg 17:1 Muskö skola och förskola 6 759 6 928 

Paviljong fd Alpen Park Öst förskola 13 121 22 184 

Ribby 1:446 Ribby förskola 28 827 27 659 

Ribby 1:446 Ribbyskolan 42 137 41 056 

Ribby 1:446 Skogslindens förskola 48 292 48 183 

Ribby 1:446 Tärningen 3 337 4 097 

Ribby 2:528 Skrindan 1 511 2 694 

Ribby 2:569 Vintervägens gruppboende 11 673 11 003 

Ribby 2:73 Ribbybergsskolan 63 530 68 986 

Slätmossen 1:126 Björken 6 870 6 836 

Slätmossen 1:187 Ekorren 5 091 5 143 

Svartbäcken 1:3 Fasanen 4 999 6 223 

Svartbäcken 1:3 Svartbäcksskolan 33 536 33 603 

Svartbäcken 1:3 Tyresta skola 5 347 6 431 

Söderby 2:25 Dragspelet 1 110 1 665 

Söderby 2:25 Flygande mattan, mm 9 867 13 889 

Söderby 2:25 Trumman 1 290 2 996 

Söderby 2:55 Tamburinen 3 399 5 490 

Söderby 2:55 Trombonen 3 909 4 866 

Söderby 2:62 Brandbergsskolan 74 746 62 978 

Söderby 6:68 Kulfångsgården 2 765 3 132 

Söderby Huvudgård 2:135 Båtsmansskolan 23 233 24 142 

Söderby Huvudgård 2:135 Piren 5 870 6 350 

Söderby Huvudgård 2:328 Alen 8 352 8 800 

Söderby Huvudgård 4:314 Anden 6 644 7 856 

Söderby Huvudgård 4:314 Tjädern 3 880 6 127 

Söderby Huvudgård 4:314 Vendelsömalmsskolan 98 979 97 629 

Söderby Huvudgård 4:334 Orren 1 942 2 300 

Söderby huvudgård 8:10 Söderby gruppbostad 9 785 10 014 

Söderbymalm 3:121 Folkparken 17 151 400 

Tabellen fortsätter på nästa uppslag
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Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr
Skattemässigt 
restvärde, tkr

Söderbymalm 3:121 Gamla Folkets Hus 794 993 

Söderbymalm 3:297 Alphyddan 556 569 

Söderbymalm 3:297 Bagarvillan 247 250 

Söderbymalm 3:297 Villa Rudan 350 388 

Söderbymalm 3:393 Kastanjen 22 109 21 268 

Söderbymalm 3:396 Aspen 6 608 6 692 

Söderbymalm 3:411 Vallagården 10 525 10 030 

Söderbymalm 3:470 Gamla kommunalhuset 3 415 3 859 

Söderbymalm 3:470 Runstensskolan 6 475 8 280 

Söderbymalm 3:470 Syrenen 6 755 6 751 

Söderbymalm 3:504 Kulturhuset 56 814 52 873 

Söderbymalm 7:29 Torvalla sporthall 28 398 25 902 

Söderbymalm 7:31 Nya Vikingaskolan 195 138 194 511 

Söderbymalm 7:31 Tallen 543 543 

Söderbymalm 8:2 Eken 928 3 256 

Söderbymalm 8:2 Ekens fritidsgård 6 650 6 366 

Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremer, södra huset 222 275 219 406 

Söderbymalm 8:2 Fredrika Bremergymnasiet 145 740 143 194 

Söderbymalm 8:2 Söderbymalmsskolan 53 014 49 980 

Söderbymalm 8:2
Vikingaskolans 
evakueringspaviljong

0 8 673 

Tungelsta 2:121 Lillgårdens förskola 77 77 

Täckeråker 2:62 Alprosen 17 194 18 202 

Täckeråker 2:62 Alprosen paviljong 1 464 2 825 

Täckeråker 2:62 Måsöskolan 133 909 131 058 

Täckeråker 2:62 Måsöskolan paviljong 1 921 3 257 

Vadet 3:63-65 Malmgården 20 456 19 762 

Vendelsö 3:1070 Gladan 16 568 15 845 

Vendelsö 3:1070 Hagagården 71 878 69 531 

Vendelsö 3:1070 Hagaskolan 21 588 20 331 

Vendelsö 3:1070 Lyckebyhallen 45 774 45 688 

Vendelsö 3:1070 Lyckebyskolan 103 342 103 715 

Vendelsö 3:1361 Duvan 3 705 4 208 

Vendelsö 3:1715 Talgoxen 20 546 20 560 

Vendelsö 3:1994 Vendelsö gårds förskola 21 946 21 197 
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Fastighetsbeteckning Populärnamn Bokfört värde, tkr
Skattemässigt 
restvärde, tkr

Vendelsö 3:482 Skeppet 14 245 13 775 

Vendelsö 3:789 Lärkan 1 762 1 987 

Vendelsö 3:804 Björkvillan 4 053 3 902 

Vendelsö 37:8 Mullebo 1 786 1 993 

Åby 1:136 Nytorps förskola, Hopprepet 667 2 948 

Åby 1:136 Åbyskolan, fd Nytorpsskolan 1 437 4 277 

Åby 1:148 Igelkotten 1 103 1 139 

Åby 1:150 Åby förskola 5 607 5 671 

Åby 1:194 Västerhaninge bibliotek 6 252 6 019 

Åby 1:196 Åby gruppbostad 4 859 5 381 

Åby 1:206 Johanneslund 85 205 79 705 

Åby 1:206 Parks förskola, Karusellen 637 637 

Åby 1:206 Åbyhallen 460 479 

Åby 1:206 Åbyskolan, nya 2 025 2 110 

Åby 1:23 Västerhaninge stödboende 7 323 7 506 

Åby 1:266 Vargbergets förskola 55 233 55 100 

Ålsta 3:199 Ros-Anders gård 13 902 12 393 

Ålsta 3:41 Speldosan 6 227 7 625 

Ålsta 3:75 Brandstation Tungelsta 1 345 1 270 

Ålsta 3:75 Tungelsta skola 115 057 111 935 

Ålsta 3:75 Tungelsta skolpaviljong 0 1 611 

Ålsta 3:75 Tungelsta Syskonstuga 10 654 13 413 

Årsta 1:3 Årsta slott 12 688 12 796 

Samt byggnader på ofri grund:

Rudan 1:1 Kårhuset 3 534 3 361 

Rudan 1:1 Rudan Center 16 802 15 721 

Söderby 1:794
Söderbymalmsvägens 
gruppboende

21 911 20 733 

Söderby huvudgård 2:327 Enen 6 664 6 421 

Söderbymalm 1:1 Tallen, paviljong 0 2 417 

Söderbymalm 7:13 Torvalla träningshall 10 643 10 138 

SUMMA 2 551 062 2 568 959 
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Taxeringsvärde
Nästan hela fastighetsbeståndet taxeras som specialbyggnad och saknar därmed 
taxeringsvärden. Uppgift om taxeringsvärde ger därför ingen vägledning om fastig
heternas marknadsvärde och har därför utelämnats.

Det bokförda värdet fördelas enligt följande (byggnads och markinventarier redovisas 
bland maskiner och inventarier):

Byggnad Markanläggning Mark TOTALT

2017 ÅRS:

Ingående anskaffningsvärde 2 543 113 223 81 963 721 157 472 644 2 782 549 588

Förvärv / inköp - - 3 996 008 3 996 008

Utrangerat -13 859 596 - - -13 859 596

Omfördelat från pågående 
nyanläggning

208 482 032 13 018 557 - 221 500 589

Utgående ack. 
anskaffningsvärden

2 737 735 659 94 982 278 161 468 652 2 994 186 589

Ingående avskrivningar 664 497 464 38 820 055 0 703 317 519

Utrangerat -13 859 596 - - -13 859 596

Årets avskrivning 91 544 788 3 916 789 - 95 461 577

Utgående ack. avskrivningar 742 182 656 42 736 844 0 784 919 500

Utgående planenligt restvärde 1 995 553 003 52 245 434 161 468 652 2 209 267 089

2018 ÅRS:

Ingående anskaffningsvärde 2 737 735 659 94 982 278 161 468 652 2 994 186 589

Förvärv / inköp - 1 861 426 3 258 336 5 119 762

Utrangerat -8 985 443 - - -8 985 443

Omfördelat från pågående 
nyanläggning

417 284 577 24 279 458 - 441 564 035

Utgående ack. 
anskaffningsvärden

3 146 034 793 121 123 162 164 726 988 3 431 884 943

Ingående avskrivningar 742 182 656 42 736 844 0 784 919 500

Utrangerat -8 985 443 - - -8 985 443

Årets avskrivning 100 211 852 4 676 920 - 104 888 772

Utgående ack. avskrivningar 833 409 065 47 413 764 0 880 822 829

Utgående planenligt restvärde 2 312 625 728 73 709 398 164 726 988 2 551 062 114
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Not 10. Maskiner och inventarier

Maskiner Inventarier Bilar Konst TOTALT

2017 ÅRS:

Ingående 
anskaffningsvärde

2 090 328 83 813 127 6 486 837 18 465 92 408 757

Inköp 163 714 - - - 163 714

Utrangerat - -1 149 017 -424 934 - -1 573 951

Omfördelat från  
pågående nyanläggning

- 15 279 334 - - 15 279 334

Utgående ack. 
anskaffningsvärden

2 254 042 97 943 444 6 061 903 18 465 106 277 854

Ingående avskrivningar 1 497 953 62 001 802 6 414 606 0 69 914 360

Utrangerat - -1 149 017 -424 934 - -1 573 951

Årets avskrivning 165 466 9 426 024 72 231 - 9 663 721

Utgående ack. 
avskrivningar

1 663 419 70 278 809 6 061 903 0 78 004 130

Utgående planenligt 
restvärde

590 623 27 664 635 0 18 465 28 273 724

2018 ÅRS:

Ingående 
anskaffningsvärde

2 254 042 97 943 444 6 061 903 18 465 106 277 854

Inköp 142 170 1 525 768 - - 1 667 938

Utrangerat - -166 865 -715 549 - -882 414

Omfördelat från  
pågående nyanläggning

- 45 285 476 - - 45 285 476

Utgående ack. 
anskaffningsvärden

2 396 212 144 587 823 5 346 354 18 465 152 348 854

Ingående avskrivningar 1 663 419 70 278 809 6 061 903 0 78 004 130

Utrangerat - -166 865 -715 549 - -882 414

Årets avskrivning 173 442 12 930 966 - - 13 104 408

Utgående ack. 
avskrivningar

1 836 861 83 042 910 5 346 354 0 90 226 124

Utgående planenligt 
restvärde

559 351 61 544 913 0 18 465 62 122 730

Samtliga maskiner, inventarier och fordon skrivs av på 5 år. Konst skrivs inte av. 
Ovanstående belopp innefattar även byggnads och markinventarier på uthyrda fastigheter.
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Not 11. Aktuell skattekostnad (tkr) 

2018 2017

Årets resultat före skatt 1 674 49

Skatt på årets resultat 368 11

Skatt på ej avdragsgill ränta - -

Skatt på övriga ej skattepl intäkter/ej avdr�gilla kostnader 21 207

Justerad skatt avseende tidigare år 851 226

Summa skatt 1 240 444

Not 12. Finansiella anläggningstillgångar
Det bokförda värdet utgörs av anskaffningsvärdet för andelar i bostadsrätts
föreningen Hasseln, 1449 tkr. Lokalen hyrs ut till Haninge kommun samt en andel  
i Husbyggnadsvaror HBV förening, 40 tkr.

Not 13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

2018 2017

Förutbetalda hyror 2 912 1 701

Övriga förutbetalda kostnader 821 545

SUMMA 3 733 2 246

Not 14. Avsatt till pensioner
Fr o m år 2000 övergick de flesta av de anställda från pensionsavtalet PAKL till 
PAKfs. Endast de som redan var pensionstagare eller var födda 1940 eller tidigare 
fortsätter enligt PAKL. År 2009 övergick samtliga anställda som var födda 1954 
eller senare och inte tidigare var pensionstagare till PAKfs09.

I PAKL gäller att den totala pensionsskulden består av kompletterande ålders
pension, samt efterlevandepension. Skuldberäkningarna har utförts av KPA. 
Skuldberäkning utgår från att Haninge står för pensionskostnaderna proportionellt 
mot intjänandet.

I PAKfs som är ett sk nettopensionssystem ges pension från 65 års ålder samt efter
levandepension. En del av pensionen placeras i en fond som den anställde själv får välja. 
Pensionsskulden förvaltas av SPPLiv och för den del som placeras i fonder av PV AB.

I PAKfs09 utgår ålderspension från en rörlig ålder. Intjänande sker tills den 
anställde fyller 67 år. Efterlevandeskydd är valfritt för den anställde och påverkar 
dennes egen pension. Pensionen är helt premiebaserad. 
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Not 15. Långfristiga skulder (tkr)

2018 2017

Reverslån 2 790 000 2 465 000

Varav 

    - förfaller inom ett år 400 000 675 000

    - förfaller efter fem år 910 000 670 000

Not 16. Skattefordringar / skulder

2018 2017

Fastighetsskatt -723 012 -697 271

Avkastningsskatt -11 800 -8 305

Avgår inbetald preliminär skatt 14 348 686 14 348 686

Beräknad inkomstskatt 1 855 292 708 805

SUMMA 15 469 166 14 351 915

Not 17. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

2018 2017

Semesterlöneskuld 2 156 1 931

Upplupen arbetsgivaravgift och särskild löneskatt 2 987 2 344

Upplupna räntekostnader 2 246 1 753

Övriga upplupna kostnader 3 055 2 092

Förutbetalda intäkter 125 329 100 309

SUMMA 135 773 108 429

Not 18. Checkräkningskredit
Tornberget har ett underkonto till Haninge kommuns företagskonto. Tornbergets 
interna kredit på kontot är 120 (120) Mkr. Underskott redovisas som skuld 
till Haninge kommun. Överskott redovisas som fordran på Haninge kommun 
Outnyttjad kredit redovisas ej.
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Not 19. Eventualförpliktelser och ställda panter

2018 2017

Eventualförpliktelser inga inga

Ställda panter inga inga

Not 20. Vinstdisposition
Årsstämman beslöt att disponera 2017 års fritt eget kapital om 2 295 937 kronor i 
enlighet med styrelsens förslag, att 2 295 937 kr balanseras i ny räkning.

Styrelsen föreslår att 2018 års balanserade resultat om 2 295 937 kronor jämte årets 
vinst om 433 710 kronor, tillsammans 2 729 647 kronor, balanseras i ny räkning.

Not 21. Styrelseledamöter
Kommunfullmäktige i Haninge som enligt bolagsordningen utser styrelse, har 
utsett följande ledamöter: Jan Andersson, ordförande; Göran Florén, vice ord
förande; PehrJohan Fager; Olof Höglund.
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Styrelse och 
verkställande direktör
H A N I N G E  2 019 - 02 -19

Vår revisionsberättelse har avgivits 20190221 
Ernst & Young AB

Jenny Göthberg 
Auktoriserad revisor

Jan Andersson 
Styrelseordförande

PehrJohan Fager

Göran Florén 
vice ordförande

Olof Höglund 

Marita Anheim 
VD
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge, org.nr 556428-5806

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tornberget 
Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge för räkenskapsåret 2018. 
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 43-73 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i 
Haninges finansiella ställning per 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte 
hållbarhetsrapporten på sidorna 44-52. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Tornberget 
Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  

Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-42 och 77-82. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
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årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Tornberget 
Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge för räkenskapsåret 2018 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Tornberget 
Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

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

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.  

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhets-
rapporten 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 
44-52 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

Stockholm den 21 februari 2019  

Ernst & Young AB   

 

Jenny Göthberg  
Auktoriserad revisor  



76

TORNBERGET FASTIGHETSFÖRVALTNINGS AB I HANINGE │ Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Granskningsrapport för år 2018
Vi av fullmäktige i Haninge kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
Tornberget AB:s verksamhet. Vi har biträtts av EY i vår granskning.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolags
ordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens 
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
bedömning och prövning. 

Under året har vi vid tre tillfällen träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor 
i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från eko
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Vi har följt styrelsens arbete via styrelseprotokollen och andra väsentliga lednings
dokument. Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av 
våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa.

Under året har vi genomfört en övergripande uppföljning av tidigare granskningar 
och rekommendationer. Vår bedömning är att bolaget har utvecklat sin interna 
kontroll på ett tydligt och ändamålsenligt sätt och med utgångspunkt från revisionens 
rekommendationer. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet 2018 har skötts på ett ändamålsenligt och från eko
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll 
har varit tillräcklig.

Haninge den 21 februari 2019

Rolf Brehmer     Krystyna Munthe 
Lekmannarevisor     Lekmannarevisor 

Lekmannarevisorerna  
i Tornberget  
Fastighets förvaltnings AB  
i Haninge
Till fullmäktige i Haninge kommun 
Till årsstämman i Tornberget AB 
org nr 556428-5806
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Styrelse och revisorer per den 
31 december 2018

Styrelsen från vänster: Nina Wahlberg, Krister Selling, Göran Florén, Jan Andersson, Sven Gustafsson, 
Inger Pripp Kaneblom, Pehr-Johan Fager (saknas på bild: Olof Höglund)

STYRELSE

Jan Andersson (s), ordförande

Göran Florén (l), vice ordförande

PehrJohan Fager (sakkunnig), ledamot

Olof Höglund (sakkunnig), ledamot

Sven Gustafsson (m), suppleant

Krister Selling (s), suppleant

Inger Pripp Kaneblom (sakkunnig), suppleant

Nina Wahlberg (sakkunnig), suppleant

REVISOR

Ernst & Young AB,

Jenny Göthberg, auktoriserad revisor

LEKMANNAREVISORER

Rolf Brehmer (m), lekmannarevisor

Krystyna Munthe (s), lekmannarevisor

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Marita Anheim
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Byggnation av en ny fullstor idrottshall startade under sommaren på den tomt i Västerhaninge där Parks förskola tidigare 
låg� Hallen byggs, liksom den nya Lyckebyhallen, utifrån ett koncept för idrottshallar som Haninge kommun har arbetat fram� 
Hallen kommer att innehålla en demonterbar läktare för 150 personer, fyra omklädningsrum samt entré med utrymme för café� 
Bilderna visar produktionens framskridande från augusti till december – hallen ska stå färdig under sommaren 2019�
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Idrottshallen i den nya Vikingaskolan är särskilt utformad för gymnastik 
och cheerleading och har bl a ett uppfällbart sportgolv�
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© Tornberget Fastighetsförvaltnings AB, 2019

Omslag: Vikingaskolan. 
Foto: Tornbergets personal, Mostphotos, NCC, personal på  
Gudö förskola och Fredrik Hjerling (foto på VD).

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 0116
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