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FABO OM HÅLLBARHET 
OCH ANSVAR

DÅ TIDERNA FÖRÄNDRAS och vår omvärld går allt 
snabbare ställs vi inför stora utmaningar. Inte bara 
som verksamhet utan kanske det viktigaste – som 
allmännytta. Vår definition av allmännytta innebär 
att Fabo ska skapa den största möjliga nyttan för 
allmänheten när det gäller bostäder i Falkenbergs 
kommun. Vi ska vara drivande i frågan om att 
säkerställa att både befintliga och nya falkenbergare 
får möjlighet till en bostad. 

UNDER 2018 HADE VI alla tiders toppnotering vad 
gäller bostadssökande. Av denna anledning har 
vi fortsatt vår satsning på att skapa fler bostäder. 
Aldrig tidigare har vi haft möjlighet att byggstarta 
så många nya bostadsprojekt som nu, närmare 
200 nya bostäder är på gång. I kombination med 
att vi under 2018 genomförde vår största satsning 
någonsin på underhåll av våra befintliga bostäder. 
Allt detta sätter stor press på vår verksamhet och 
vår ekonomi. 

FÖR ATT FORTSÄTTA ha möjlighet att verka långsik-
tigt i Falkenbergs kommun behöver vi arbeta aktivt 
med att säkerställa att våra resultat motsvarar de 
investeringar som krävs för att fortsätta underhålla 
våra bostäder. Vi har låga räntenivåer och vi ser inga 
tecken på några stora förändringar inom det närmas-
te. Men det är viktigt att ta hänsyn till att våra räntor 
inte alltid kommer vara så här låga. Vi behöver 
förbereda oss på framtiden och säkerställa att vår 
nyproduktion och underhåll ej påverkar oss negativt 
om räntorna skulle stiga. Det krävs fortsatt arbete på 
att säkerställa att resultaten ökar i takt med investe-
ringarna och att långsiktighet och sundhet råder. 

DEN EKONOMISKA HÅLLBARHETEN måste i vårt 
grunduppdrag som allmännytta kombineras med 
uppdragen att verka för social och miljömässig 
hållbarhet. I dessa delar fortsätter vi aktivt med att 
stärka vårt arbete för att leverera bra service till våra 
kunder. Under året har vi arbetat med att planera för 
en omställning gällande våra transporter då vi nu går 
in en ny fas för att lämna så litet klimatavtryck som 
möjligt. 

VI FORTSÄTTER VÅR SATSNING tillsammans med 
Falkenbergs kommun vad gäller trygghetsarbetet 
i både Falkenbergs stad och landsbygd, där närhet 
och närvaro är av yttersta vikt. Samarbeten är 
grunden i vår verksamhet och vi behöver fortsätta 
samverka för att gemensamt lösa de svåra frågorna 
vi har framför oss när det gäller hållbarhet, såsom 
trygghet, inkludering och integration. 

VI UTGÖR I DETTA enbart en mycket liten del men 
med vår styrka som allmännytta tar vi ansvar 
tillsammans med flera av våra kollegor. Vi har 
under året skrivit på avtalet om att ingå i SABOs 
klimatinitiativ där vi nu arbetar för att 2030 nå en 
klimatneutralitet. Det ser vi som vårt ansvar och 
vårt arv till nästa generation, något vi måste ta 
på yttersta allvar. På detta vis binder vi nu sam-
man 2018 – genom att säkerställa att vi uppnår en 
hållbar ekonomi med goda och långsiktiga resultat. 
Säkerställer att vi har möjlighet att ta ansvar för 
den sociala och miljömässiga hållbarheten långsik-
tigt. Mycket behöver göras och vi är på god väg att 
skapa rätta förutsättningar och möjligheter. ß
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Falkenbergs Bostads AB ägs av Falkenbergs kommun och ingår i dess koncern  
Stadshus AB. Visionen för Falkenbergs kommun sammanfattas i uttrycket  

Vi växer för en hållbar framtid där kommunen tydliggör sin ambition att växa  
och vara minst 50 000 invånare 2030.

Under 2016 beslutade Falkenbergs kommun att anta fyra övergripande utvecklingsmål: 

1 2 3 4
Falkenberg ska bli 
mer inkluderande

Fler bostäder  
och attraktiva 
boendemiljöer i 
hela kommunen 
med god kommu
nal service i livets 
alla skeden

Ett breddat  
och dynamiskt 
näringsliv i hela 
kommunen

Den ekologiska 
hållbarheten ska 
öka.

Vår vision alla tiders boende skall uppnås genom tre faktorer.

Ansvara för hållbar  
ekonomisk, social och  
miljömässig utveckling 
samt verka för mångfald.

Vara en attraktiv hyres
värd genom boende med 
god service och standard.

Fortsätta vara en av  
de viktigaste aktörerna  
för Falkenbergs tillväxt 
genom att vara marknads
ledande inom kommunen 
vad gäller hyresrätter.

1 2 3
FABOS VISION
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Fabo ska bidra till en ekonomisk, 
social och miljömässig hållbar 
utveckling.

Våra hyresgäster ska erbjudas 
möjligheter till boinflytande.

Vi ska vara föregångare med att 
utnyttja ny byggnadsteknik och 
hög energieffektivitet.

Fabo ska nå ägarnas ekonomiska 
målsättningar.

Fabo ska på affärs mässiga villkor 
vara kommunens bostadspolitiska 
instrument för en social och  
kommuntäckande bostadspolitik.

Fabo är ett allmännyttigt bostads
företag, vars främsta uppgift är 
att främja bostadsförsörjningen 
och bidra till en flexibel bostads
marknad.

FABOS KÄRNVÄRDEN

Kärnvärden 
Våra kärnvärden beskriver vad vi står för och vilka grundläggande  

värderingar som driver oss.

Nära
Fabo är lyhörda, konsekventa, folkliga och lyssnar på  

hyresgästernas behov. 

Drivande
Fabo är proaktiva, modiga och moderna. Arbetar med  

långsiktighet, hållbarhet och affärsmässighet.

Ansvarstagande
Vi vågar ta ställning och vi tar vårt samhällsansvar på allvar.  

Vi står upp för allas lika värde.

Inspirerande
Vi vill skapa det moderna boendet – anpassat till vår tids utmaningar.  

Vi vill vara en föregångare och inspirationskälla inom  
allmännyttan i Sverige. 

FABOS UPPDRAG
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Affärsidé
Fabo är ett bostads- och serviceföretag som verkar 
inom Falkenbergs kommun. Företaget bygger och 
hyr ut bostäder och lokaler i egna fastigheter. Enligt 
särskilda uppdrag utför vi även skötsel av andras 
fastigheter. Fabos verksamhet ska kännetecknas av 
affärsmässighet.

Målgrupp
Vår målgrupp är alla som bor i eller som vill flytta 
till Falkenberg och som vill bo i hyresrätt.
Fabo ska främja mångfald och motarbeta segrega-
tion och diskriminering för att skapa ett Falken-
berg där alla känner sig trygga och nöjda med sin 
boendesituation.

Mål 
Verksamheten utgår från fyra hållbarhetsmål: 
Långsiktig tillväxt, social hållbarhet, hållbar miljö 
och hållbar ekonomi. Målen är viktiga för Fabos 
uppdrag att som allmännyttigt fastighetsbolag  
skapa hållbara och prisvärda boenden inom  
kommunens regi. Våra mål hjälper oss att fokusera, 
vara tydliga och mäta resultaten.

Fabos fyra övergripande mål: 

LÅNGSIKTIG TILLVÄXT är grunden för vår 
tillväxtstrategi. Målsättningen är att Fabo ska 
producera 500 nya bostäder till 2025, räknat från 
2014 års nivå.

HÅLLBAR EKONOMI. Fabo är helägt av Falken-
bergs Stadshus AB, som sätter avkastningskrav 
på verksamheten. Fabo ska aktivt arbeta med att 
öka driftnetto på befintliga fastigheter och för att 
bibehålla en god avkastning på externa avtal. 

SOCIAL HÅLLBARHET. Som ett allmännyttigt 
fastighetsbolag är den sociala hållbarheten en av 
hörnstenarna för vår verksamhet. Vårt jobb med 
social hållbarhet bygger på trygghet, integration 
samt inflytande.

HÅLLBAR MILJÖ. Fabo arbetar aktivt med  
att bygga och förvalta långsiktigt, med hållbara 
lösningar och med klimatsmarta energilösningar. 
Vårt mål är att göra så liten negativ miljöpåverkan 
som möjligt.  

Målen ska uppnås genom att detaljerade mål 
fastställs och att handlingsplaner för målen årligen 
upprättas i en verksamhetsplan.

KUNDEN I FOKUS 
Bostadsbranschen idag präglas av utveckling och 
framåtanda. Under 2018 har Fabo hittat nya arbets-
sätt där dialog och samverkan varit nyckelord. En 
strävan efter närmare dialog med våra hyresgäster 
och samverkan med kommunen och entreprenörer 
har lett till effektiva arbetssätt och förenklade pro-
cesser för upphandling, renovering och produktion.

Falkenberg är en attraktiv kommun med en hög 
befolkningstillväxt och därmed följer en stor efter-
frågan på bostäder. Utöver en ständigt växande 
befolkningsmängd sker även en omfattande in- och 
utpendling på grund av arbete och studier. Tack vare 
förbättrade förbindelser har avstånden krympt och 
orter som Göteborg och Helsingborg ligger nu inom 
pendlingsavstånd. Under 2018 ökade befolknings-
mängden i kommunen med cirka 500 personer.
Generellt råder det bostadsbrist i västra Sverige och 
det märks tydligt i Falkenberg. Den stora efterfrågan 
på bostäder innebär att flera stora byggprojekt är i 
gång som omfattar både hyresrätter, bostadsrätter 
och villor. Fabo arbetar enligt den tillväxtstrategi 
som beslutades 2015 och som innebär att vi ska 
bygga 500 lägenheter till år 2025.  Ett steg på vägen 
togs under året när det var inflyttning på Hjortsberg 
med 45 stycken lägenheter med havsnära läge.

Falkenbergs kommuns vision är att Falkenberg ska 
ha 50 000 invånare år 2030. Vi är på väg ditåt. Det 
märks tydligt på Fabos bostadskö som mer än tre-
dubblats på tio år. Antal personer i bostadskön var i 
slutet av året 10 234 stycken.

Uthyrningssituationen är mycket god och efterfrågan 
på bostäder har under flera år varit mycket hög. Vid 
årets slut fanns det, utöver den normala omsätt-
ningen, inga outhyrda lägenheter. Den övervägande 
delen av lägenheterna hyrs ut till sökande som står 
i vår bostadskö där man söker på antalet intjäna-
de köpoäng. Därutöver sker en del av uthyrningen 
genom avtal med Socialförvaltningen. Detta är inom 
ramen för vårt bostadssociala uppdrag. Det finns 
även en näringslivsförtur för personer som fått fast 
anställning i Falkenberg och som har mer än tio mils 
avstånd från sin nuvarande bostadsort. Här delas ut 
fem platser per år och urvalet görs tillsammans med 
näringslivskontoret på kommunen.

Projektering för rotrenovering har påbörjats på 
området Herting under året. Med detta ökade antalet 
korttidskontrakt och här har vi arbetat aktivt för att 
kunna erbjuda olika lösningar och lyft fram fördelarna 
bland annat med kampanjen ”Säg hejdå till mamma 
ett tag” med bland annat filmer på sociala medier.

Studerar man Falkenbergs demografi kan det kon-
stateras att här bor många unga och äldre. På senare 
tid kan vi konstatera att det flyttat in fler och fler i 
arbetsför ålder vilket är positivt.  Under de gångna 
åren har Falkenberg gjort flera satsningar som bland 
annat arbetet med platsvarumärket FBG som ska ge 
ökad attraktionskraft och tillväxt i kommunen. För-
hoppningen är att flera ska upptäcka och återvända 
till Falkenberg. Det lyckade projektet ”Lev din dröm” 
syftar till att marknadsföra Falkenbergs landsbygd 
som den perfekta platsen att bo och verka på. Med ett 
ökat intresse för Falkenberg är det Fabos uppgift som 
fastighetsbolag att ta höjd för det när vi planerar vår 
fastighetsportfölj. Vi behöver ställa oss frågan vilka 
värden vi kan addera till våra områden så det gynnar 
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våra kunder, både nya och blivande samt vår upp-
dragsgivare kommunen?
Fabo är en attraktiv hyresvärd och för att fortsätta 
vara det måste vi skaffa oss goda kunskaper om 
våra kunder, deras behov och vad de efterfrågar. För 
närvarande bygger vi nytt på en attraktiv, central 
tomt, vid stationen samt i en energisk serviceort på 
landsbygden. Det är olika boenden för olika kunder 
med olika behov. Tanken på att samla erfarenheter 
och skapa koncept kopplad till vår nyproduktion tog 
form under året. Syftet är att skapa samsyn internt 
och i nästa steg kommunicera ut koncepten både 
internt och externt. Vi måste tänka nytt, testa nytt 
för att bryta ny mark för att fortsätta vara ett attrak-
tivt fastighetsbolag.

Under året testade vi nytt. Vi erbjöd våra befintliga 
kunder lägenheter vid nyproduktion. När de nya 
lägenheterna på Hjortsberg hyrdes ut reservera-
des en tredjedel av de 45 lägenheterna till våra 
hyresgäster. Detta möjliggjorde för våra befintliga 
kunder att ta del av nyproduktion men även att 
vi frigjorde andra, attraktiva hyresrätter, oftast 
med lägre hyra till vår bostadskö. Vi skapade en 
flyttkedja. 

Under de senaste åren har Fabo börjat genomföra 
upphandlingar i ”totalentreprenad i samverkan” 
vilken gett ett positivt utslag. Under 2018 har fler 
entreprenörer än tidigare handlats upp till våra pro-
jekt. Det innebär en sund konkurrens på marknaden. 
Denna upphandlingsform har fört oss närmare våra 
entreprenörer vilket genererat bra projekt med en 
tydlighet i genomförandet.

För att möjliggöra byggandet av 500 lägenheter 
behövs detaljplaner. Falkenbergs kommun arbetar 
för högtryck med att förverkliga planer och det är 
många som vill bygga här. Av den anledningen har 
Fabo etablerat en tätare dialog med kommunen för 
att hitta vägar framåt. Detta arbetssätt har visat sig 
vara framgångsrikt. Nya arbeten och samarbeten där 
tonvikten har legat i att förstå varandras utmaningar 
och verksamhet, som från Fabos sida hur vi förhåller 
oss till den så kallade allbolagen.

Tillsammans med Falkenbergs kommun tittar vi 
på hur området Sloalyckan kan utvecklas. Området 
behöver genomgå omfattande rotarbete och renove-
ring samt det behöver utredas att förtätas med fler 
bostäder. Vi ser den kraft som finns i kommunen när 
man börjar lyfta frågorna gemensamt över nämnder 
och bolag. Det kommer att generera en väl genom-
arbetad plan och projekt som sträcker sig långt över 
fastighetsgränserna. Det skapar goda förutsättningar 
för oss och att kunna verkställa vår tillväxtplan.

Läget per 2018-12-31

 10 234 personer i bostadskön


4–5 års kötid är genomsnittet för att få  
erbjudande om lägenhet i centralorten

 Under året hyrdes 376 lägenheter ut

SERVICE
 
Förutom att förvalta våra egna fastigheter är vi en 
servicepartner till Falkenbergs kommun och för 
privata fastighetsägare genom vår serviceavdelning. 
Personalen möter dagligen kunder i sin vardag.

Under året har flera satsningar gjorts med det visio-
nära målet att bli Falkenbergs bästa serviceorgani-
sation. En viktig del har varit övergången till ett 
digitaliserat arbetssätt. Det har underlättat för våra 
kunder att kunna göra serviceanmälan som omfat-
tar flera åtgärder än bara akuta fel, till exempel ser-
vicebeställningar. Även kommunen kan nu göra 
serviceanmälan via hemsidan vilket är en stor för-
bättring.

Serviceavdelningen är indelat i tre grupper; fastig-
hetsskötsel, drift och reparationer. Inom fastighets-
skötsel tar personalen bland annat hand om träd-
gårdsskötsel, snöröjning, sandning, saltning, skötsel 
av miljöhusen och trappstädning. Driftgruppen tar 
hand om tekniska system som el, ventilation, vär-
me, lås, larm, sprinklersystem och brandskyddsar-
bete. Driftgruppen har teknisk beredskap dygnet 
runt under hela året och kan rycka ut direkt vid 
allvarliga fel. Reparationsgruppen åtgärdar fel i 
lägenheterna, äldreboende, skolor och andra kom-
munala lokaler. Under året har vi etablerat en ny 
grupp som tar hand om enkla ärenden såsom till 
exempel hänga upp en tv eller en tavla.

Inom serviceavdelningen erbjuds rådgivning både 
till privatpersoner och till kommunen när det gäller 
energi och klimatrådgivning (EKR). Här ges råd 
som ska ge energibesparing samt göra en översiktlig 
energiöversyn och föreslå kostnads- och energief-
fektiva åtgärder. Hjälp till val som påverkar husets 
totalenergianvändning, kan man säga kort och gott. 
Under året har vi arbetat med fokus på service och 
lönsamhet. All personal har deltagit i utbildningar 
bland annat i hur man hanterar skötselplanen och 

serviceanmälningar digitalt i telefonen. Syftet är att 
kvalitetssäkra arbetet, ge kund återkoppling och 
skapa effektiva arbetsflöden. Vägen framåt mot full 
digitalisering fortsätter och vi hoppas vara fullt 
implementerad till 2019. Det goda samarbetsklima-
tet och erfarenhetsutbytet över generationer bland 
vår personal har bidragit till att snabbt komma 
igång.

Planeringen inför att flytta serviceavdelningen till 
nya lokaler i kvarteret Borret har pågått under året. 
Tillsammans har medarbetarna tagit fram vad 
verksamheten behöver och hur vi skapar bästa möj-
liga förutsättningar för vår nya arbetsplats. På det 
planerade servicekontoret ska alla verksamheter 
samlas under ett och samma tak vilket kommer att 
bli ett lyft för verksamheten.

VÅRT FASTIGHETSBESTÅND 
 
Vi har under året färdigställt ett projekt samt tagit 
första spadtaget för andra projekt samt fortsatt pro-
jektering för ytterligare projekt. Genom nybyggna-
tion adderar vi nya bostäder till det nuvarande be-
ståndet för att kunna möta den positiva utveck-  
lingen i Falkenbergs kommun. Positiva effekter av 
nybyggnation och renovering är att de nya lägenhe-
terna är attraktiva för de som funderar på att sälja 
sina villor och för att få igång en rotation på bo-
stadsmarknaden.  
 
Inom vårt befintliga bestånd planeras även omfat-
tande ROT och renovering.  
 
Under 2018 stod ett åttavåningshus klart med 45 
nya lägenheter på Hjortsberg. Fastigheten är ett 
trevligt inslag med inspiration från hav, vass och 
sand. Hyresgästerna flyttade in i februari 2018.   
 
På kv Svärdet bygger vi 31 moderna lägenheter i små 
storlekar för den som vill bo i ett attraktivt, centralt 
läge. Fastigheten har en levande fasad då den består 
av byggnader med 3 respektive 4 våningar. En lokal i 
markplan är avsedd för restaurangverksamhet. En-
treprenör är MTA Bygg och Anläggning.  
 
I närheten av järnvägsstationen ligger kv Grieg. Här 
togs det första spadtaget i november och det ska bli 
94 lägenheter och en lokal som står klar under 
2020. Läget är idealiskt för den som arbetspendlar 
inom Halland, norra Skåne eller i Göteborgsregio-
nen. Entreprenör är NCC. 
 
Vi förnyar och utvecklar äldreboendet Solhaga på 
uppdrag av Socialförvaltningen. Projektet omfattar 

en om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som 
innebär 45 nya boendeplatser. Här kommer även att 
finnas eget tillagningskök. Byggnationen startade i 
slutet av 2018 och väntas vara färdigställt under 
2021. Entreprenör är Pettersson & Hansson Bygg AB.
 
I Ullared ska vi bygga ett bostadshus med sju vå-
ningar och med 22 lägenheter varav sex lägenheter 
kommer att klassas som trygghetsboende. Här kom-
mer det även att bli en träffpunkt för allmänheten 
då det blir verksamhetslokaler och kontor i botten-
plan. Det nya huset beräknas vara klart i maj 2020. 
Entreprenör är MVB Astor.

Hjortsberg

Svärdet
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På beställning av Socialförvaltningen ska vi bygga 
ett bostadshus på två våningar i Slöinge. Byggnaden 
är i huvudsak tänkt att vara bostadslägenheter  
avsedd för nyanlända. Här kommer Fabo bygga 12 
lägenheter varav merparten är två- och trerumma-
re.  
 
Vi förvaltar många fastigheter runt om i Falkenberg 
och flera är i behov av renovering under de närmas-
te åren. Herting är ett område med bebyggelse från 
50- och 60-talet som nu går in i en stor renoverings-
fas. Fastigheterna kommer att moderniseras både 
ut- och invändigt på fastighets- och lägenhetsnivå. 
Under året har vi hanterat hyresgästprocessen med 
tillval och godkännanden och redan under 2018 
började vi arbeta med kommunikation till de boen-
de i området. Renoveringarna påbörjas i början av 
2019. Huvudentreprenör är NCC. 
 
Det finns flera andra utvecklingsplaner för många 
av våra fastigheter, bland annat kv Repslagaren i 
centrala Falkenberg där vi planerar att utveckla 
med fler lägenheter på det som används som en 
parkeringsplats idag. 

Ullared

PERSONAL 
Fabos organisation är uppbyggd för att ge god ser-
vice till våra hyresgäster. Vår egen personal sköter 
kundkontakter, reparationer, skötsel av utemiljöer 
och löpande skötsel. Merparten av våra kundkon-
takter sköts av vår egen personal. Medarbetarnas 
kompetens och servicevilja är viktiga faktorer för 
att uppnå våra mål med nöjda kunder och nöjda 
medarbetare.
Under året har vi satt upp två mål inom personal-
området. Det ena är att minska sjukfrånvaron och 
det andra är att öka vårt NMI-värde (nöjd medarbe-
tarindex). Efter att åtgärderna från omorganisatio-
nen utfördes under 2017 så kom 2018 att präglats av 
en positiv attityd och god stämning inom perso-
nalen. Ledningen har arbetat aktivt med att skapa 
en ”vi-känsla” bland våra medarbetare. Praktiska 
friskvårdsåtgärder som till exempel införandet av 
en timmas träning på arbetstid har bidragit till 
ökad trivsel.
Det finns tre faktorer som stödjer känslan av en 
positiv utveckling och den första är att sjukfrån-
varon minskat från 4,8% till 4,0% från 2017 till 

2018. För det andra visar NMI en positiv trend där 
medarbetarna är mer nöjda i år än i fjol. För det 
tredje har vi har många sökande till de tjänster som 
utannonserats. Det tyder på att Fabo är ett attrak-
tivt företag att jobba på.
Under 2019 kommer vi att arbeta med två fokus- 
områden; hållbart ledarskap och hållbart med-
arbetarskap. Ett hållbart ledarskap utgår från att 
ledningens kvaliteter och ledarskapsstil påverkar 
medarbetarnas hälsa och arbetsinsats. I ett håll-
bart medarbetarskap ska den anställde ges en aktiv 
och ansvarstagande roll där de har möjlighet till 
lärande, utveckling, gemenskap och samarbete. 
Det ska vi göra genom att jobba med våra värdeord; 
Nära, Drivande, Ansvarstagande och Inspirerande. 
Vi arbetar även kontinuerligt med utbildningar för 
vår personal.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Om bolaget:
Falkenbergs Bostads AB, Fabo, är ett allmännyttigt 
bostadsföretag som äger, bygger och förvaltar fast-
igheter samt levererar fastighetsnära service inom 
Falkenbergs kommun.

Fabo arbetar efter hållbarhetsprincipen där hållbar 
ekonomi, social hållbarhet och miljömässig hållbar-
het skall verka som grund för vår verksamhet. Vi 
verkar på affärsmässiga grunder för att vara kom-
munens bostadspolitiska instrument för att säker-
ställa ett hållbart och socialt boende.

Syfte och mål:
Idag påverkar vår värld i en omfattning som inte är 
hållbar, det ser vi dagligen bevis på. Nya generatio-
ner kommer inte acceptera att vår generation inte 
agerade när möjlighet fanns. Det är vårt ansvar att 
lämna denna värld vidare i ett bättre skick än vi tog 
vid. Vi på Fabo vill, dels som allmännytta men även 
som den största aktören på Falkenbergs bostads-
marknad, ta det ansvar som förväntas och som 
kommer förväntas av oss. Första steget för att ge oss 
möjlighet att påverka vårt avtryck är att få ett sta-
digt grepp om vår dagliga påverkan på miljön. Det 
är först när vi vet som vi ger oss själva möjlighet att 
fatta rätt beslut. Inom våra mål ligger både en mins-
kad CO2-påverkan och en minskning av använd-
ningen av fossila bränslen. Vår strävan är att årligen 
fatta beslut om investeringar och arbetssätt som har 

en positiv effekt på miljön med målet om klimat-
neutralitet till år 2030.

Åtgärder 2018:
Fabo levererar för 2018 sitt första klimatbokslut där 
årets fokus har varit att ge organisationen rätt för-
utsättningar för att planera sin verksamhet och ut-
forma arbetet mot hållbarhetsmålen, dels via pro-
jekt för övergång till fossilfria transporter och även 
skapa förutsättningarna för att fatta nya beslut om 
förnyelsebar el och värme. Ett nytt grönt elavtal 
tecknades under året och i de fastigheter som är 
uppvärmda av gas levereras från och med 2018 en-
dast biogas. Dessa förutsättningar ligger även som 
grund för att under nästkommande år planera arbe-
tet runt miljöfrågor.

Hållbarhetsarbetet formuleras i åtgärder som under 
året kan mätas via klimatbokslutet. Även verksam-
hetens budgetarbete från 2018 tar sin utformning i 
åtgärder kopplade till fokus om att minska vårt av-
tryck på klimatet.

Under 2018 har även fokus varit i att skapa de rätta 
förutsättningar för våra kunder att agera rätt, 
främst kopplat till avfallsområdet. Kommunika-
tionsinsatser har på bred front genomförts i flera 
delar. Genom kommunikation och närvaro upp-
muntrar vi våra kunder till att sortera mer och ge-
nerera mindre avfall.
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Övriga utförda åtgärder:

Genomfört arbetet med cykelvänlig arbetsplats.

Påbörjat upprustningen av våra miljöhus på våra 
större områden i samband med kommunikations-
insatser tillsammans med Håll Sverige Rent.

Analyserat nuläge och framtid för att se över möj-
ligheterna att öka vårt byggande av flerbostadshus 
i trä.

I samverkan med Falkenbergs kommun investerat 
i ladd-platser för eldrivna bilar. 

Köpt miljöbedömda hållbara varor och produkter 
genom HBV.

Erbjudit Fabos hyresgäster odlingsmöjligheter i 
närheten av bostadsområdet.

Bidrar till cirkulär ekonomi genom att lämna in 
begagnade möbler till second hand. 

Samarbete med  lokalt socialtföretag om utemiljö-
utrustning till   bostadsområdena.

Kartlagt och analyserat alla egna servicetranspor-
ter och skapat en handlingsplan.

Inköp av cyklar och hjälmar till medarbetarna .

Digitaliserat kunderna servicebeställningar och 
Fabos arbetsflöden.

Deltagit i Håll Sverige rent skräpplockare kam-
panj.

Testkört HVO drivmedel och projekterar gemen-
sam tankställe med kommunen och systerföretag 
i koncernen

Analys:
Utifrån utfallet gällande CO2 ser vi, kopplat mot 
den totala energiförbrukningen, en minskning i 
CO2-påverkan i och med bytet från naturgas till 
biogas i månadsskiftet september/oktober. Värdena 
gällande energiförbrukningen är i jämförelse likvär-
diga som 2017. Vi kan se en minskning med 3 % i 
den totala energiförbrukningen. Det är med en flack 
trend som vi nu går vidare mot att effektivisera våra 
satsningar rörande energi och avfall. Det är inte en 
enskild del som avsevärt sticker ut utan analysen 

ligger på bred front mot kommande satsningar. Dels 
inom övergången till fossilfria transporter, dels inom 
effektiviseringen av våra energisystem och även uti-
från våra kunders medvetenhet och vilja av att få 
möjlighet att påverka sitt eget avtryck. Vår utsläppst-
rend ser positiv ut genom att vi planerar för enbart 
fossilfria personbilstransporter 2020. Sista fossila 
bränslet för uppvärmning fasas ut i samband med 
kommande nyproduktion i kv. Krisplen. Vårt nya 
servicekontor beräknas ge förbättrad samordning 
och interna effektiviseringar som bidrar till mindre 
miljöpåverkan.

Inom ramen för vårt uppdrag behöver vi nu flytta 
våra positioner för att planera utifrån kommande 
utsläppsminskningar.

Den trend som råder kommer inte omgående att ge 
de effekter som eftersträvas i vårt hållbarhetsarbete 
och mer fokus och arbete krävs inom detta område. 
Planerat fokus:
Under kommande period startas arbetet upp inom 
följande områden:

Transporter: Våra transporter är nu i omställ-
ning av ökad planering och övergång till rätt for-
don med rätt bränsle, nyinvesteringar skall vägas 
mot syfte och el alternativt biogas eller HVO skall 
användas.

Klimatinitiativ: Fabo undertecknade under 
2018 SABOs initiativ om att allmännyttan i Sveri-
ge går mot att bli klimatneutrala senast 2030

Underhåll: Stora delar av vårt fastighetsbestånd 
inventerades under 2017 samt 2018. I underlaget 
från denna inventering pågår nu arbetet med att 
planera renovering och underhållsåtgärder. Sats-
ningar på energieffektivisering ska vara i fokus.

Miljö: Vi fortsätter under 2019 vårt arbete med 
att stärka möjligheterna för våra kunder att agera 
klimatsmart gällande sortering av sitt avfall.

Solceller: Vi fortsätter att arbeta aktivt med ut-
redningar kopplade till möjlighet att investera i 
solceller. I varje enskild nyproduktion av bostäder 
skall solceller utredas med målsättningen att var-
je nyproduktion ska förses med solceller om möj-
lighet finns mot kalkylmässig hållbarhet och pro-
duktens hållbarhet. LEDNINGSGRUPPEN

Från vänster: Camilla Karlsson, HR-chef. Roger Almén, marknadschef. Charlott Ljungblom, 
projektchef. Daniel Spetz, servicechef. Robby Engvall, ekonomichef. Christian Kylin, VD. Malin 
Hansén, fastighetschef.

Christina Johansson (S)   Helena Lindqvist (C)

Lena Dygården (S)             Gunnar Petersson (KD)

Conni  Kristensson (S)     

Anders Treschow (M)     Markus Ferm, 
                                            personalrepresentant 
           Kommunal

Anette Ivarsson (C)

STYRELSEN
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FÖRVALTNINGS -
BERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Falken-
bergs Bostadsaktiebolag (Fabo), org. nr. 556095-
1245, får härmed avge årsredovisning och kon-
cernredovisning för verksamhetsåret 2018. Fabo 
är moderbolag i en koncern som innefattar bolaget 
Falkenberg Bostad Utvecklings AB (556708-2689) 
och Redovisningstjänst Falkenberg AB (556534-
1731).

Uppgifterna i denna förvaltningsberättelse avser 
koncernen förutom där det särskilt anges att uppgif-
terna avser moderbolaget. 

Om inget annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parantes 
avser förgående år.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Koncernen omfattar moderbolaget Falkenbergs 
Bostads AB och det helägda dotterbolaget Falken-
berg Bostad Utvecklings AB och Redovisningstjänst 
i Falkenberg AB. Redovisningstjänst i Falkenberg 
AB kommer fusioneras med Falkenberg Bostads AB 
under 2019. Falkenbergs Bostads AB ägs till 100 % 
av Falkenbergs Stadshus AB, org nr 556536-8197, 
som i sin tur ägs av Falkenbergs kommun. 

VERKSAMHET
Bolagets föremål för sin verksamhet är att inom Fal-
kenbergs kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter.

Falkenbergs Bostads AB äger totalt 2 843 lägenheter i 
Falkenbergs kommun varav 336 är servicelägenheter 
med lokalkontrakt. Lägenheterna finns förutom i cen-
tralorten i 13 andra orter. Det ägda beståndet uppgår 
till ca 230 000 kvm bostäder och lokaler. Den förval-
tade ytan omfattar ca 201 000 kvm lokaler. Omsätt-
ningen för koncernen uppgick till 297,7 mkr (296,0 
mkr) och medelantalet anställda var 108,5 (107,0).

Uthyrningen av de ägda fastigheterna och uppdrags-
verksamheten redovisas som två affärsområden.

STYRELSEN
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VIKTIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET

Fastigheten Kärreberg 3:6 såldes den 1 oktober 
2018

Fabo förvärvade fastigheten Skogstorp 3:52 den 13 
december 2018.

Fabo och Hyresgästföreningen har enats om 2018 
års hyror. Totalhyran höjs med 52 kr per lägenhet.

Färdigställande av 45 lägenheter i kv Hjorten.

Påbörjad byggnation av 31 lägenheter på kv Svärdet.

Påbörjad byggnation av 22 lägenheter varav sex 
trygghetslägenheter samt lokal i Ullared.

Påbörjad byggnation av 94 lägenheter i kv Grieg.

Påbörjad byggnation av 45 boendeplatser på 
Solhaga.

Påbörjad byggnation av servicebyggnaden kv 
Borret.

Slöinge-Perstorp 2:29 om 12 lägenheter är redo för 
byggnation.

Pågående detaljplaneläggning av Serum 9, 
Herting samt Repslagaren.

EKONOMI
Resultat - Koncernen

Årets resultat uppgår till 32,0 mkr (38,3 mkr) före 
bokslutsdispositioner och skatt 

Intäkterna uppgår till 297,7 mkr (296,0 mkr). 
Hyreshöjningen 2018 blev 52 kr per lägenhet och 
månad, vilket innebär en intäktsökning med 1,6 
mkr. 

Intäkterna från uppdragsverksamheten är 0,9 
mkr mer än förgående år. Detta beror på ökad 
uppdragsvolym. 

Driftskostnaderna för de ägda fastigheterna ökar 
med 11,4 mkr. Högre energipriser resulterade i 
högre energikostnader om 4,2 mkr jämfört med 
2017. Ett ökat antal serviceanmälningar har lett 
till ökade kostnader för reparationer om 4,5 mkr 
jämfört med 2017. Fastighetsskötsel går åt motsatt 
håll och minskar med 1,9 mkr. Övriga kostnads-
slag har en generell ökning.  

Kostnaden för planerat underhåll på ägda fastig-
heter uppgår till 16,6 mkr (17,8 mkr). 

Avskrivningarna ökar från 47,3 mkr till 49,5 mkr 
vilket till stor del hänför sig till inflytten på  
Hjorten. Inga nedskrivningar görs i årets bokslut.

Kostnaden för central administration uppgår till 
19,4 mkr (22,6 mkr). 

FINANSIERING
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av 
ränterisken i koncernens skuldportfölj används 
finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i 
enlighet med de riktlinjer och ramar som är fast-
ställda i den finanspolicy som styrelsen har god-
känt. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas 
från varandra för de enskilda lånen. Detta ger 
möjligheter att, när som helst, förändra räntebind-
ningstiden och bättre möta förändringar på ränte-
marknaden.

För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas 
långa kreditavtal med koncernens långivare. En 
rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen 
uppnås genom användandet av ränteswapar. Utestå-
ende swapavtal uppgår till 945 mkr (1 075 mkr). 

  
Per bokslutsdagen uppgår marknadsvärdet i rän-
teswapavtalen till -52,6 mkr (-69,4 mkr). Under-
värdet representerar den kostnad som skulle uppstå 
om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle 
motsvarande värde (s k ränteskillnadsersättning) 
uppstå om långa räntebindningar valts istället. Vär-
det elimineras löpande om respektive avtal kvarstår 
t o m respektive slutförfallodatum.

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den 
totala skuldportföljen uppgår till 3,68 år (4,61) och 
den genomsnittliga räntan 2018-12-31 uppgår till 
2,14 procent (2,68 procent). 

       

Räntebärande skulder till externa långivare, upp-
handlat via Falkenbergs kommun, uppgår till 1 115,0 
mkr (1 115,0). De finansiella kostnaderna uppgår till 
28,7 mkr (29,9 mkr). 

I ägardirektivet fastslås att soliditeten inte skall 
understiga 16 procent. Soliditeten 2018 är 27,8 %.

FASTIGHETSBESTÅNDET 

Variationen på fastighetsbeståndet är stort, där den 
äldsta fastigheten är uppförd redan på 1890-talet 
och den senaste stod inflyttningsklar i februari 
2018. I jämförelse med många andra kommunala 
fastighetsbolag är Fabos bestånd relativt ungt.

Fastighetsvärden
Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick 
vid årets slut för moderbolaget till 3 153 mkr (3 088 
mkr) och till 3 205 mkr för koncernen. Detta värde 
överstiger bokfört värde för moderbolaget med 1 
601 mkr (1 532 mkr). Värderingen har gjorts i egen 
regi med stöd av den modell som finns i applikatio-
nen Datscha, med de paramet- rar som gäller för det 
läge där respektive fastighet är belägen.

Då ett byggnadsvärde minskar oförutsett och kraf-
tigt samt om värdeminskningen antas bli bestående, 
skall det göras en nedskrivning av byggnadens bok-
förda värde. Enligt beslut fattat av styrelsen skall 
följande gälla för bedömning av nedskrivningsbeho-
vet av fastigheterna.

Princip för nedskrivning av fastigheter
I Fabos bestånd kan det finnas fastigheter där 
marknadsvärdet är lägre än det bokförda värdet, 
vilket betyder att en nedskrivning bör ske. När den 
situationen uppkommer ska nedskrivning ske, dock 
med undantag för nyproduktion.

Vid kalkylering av nyproduktion sker en beräkning 
av fastighetens lönsamhet. Kalkylen används bland 
annat som underlag för bedömning om investering-
en skall genomföras. Investeringar skall genomföras 
på affärsmässiga grunder där direktavkastningen 
skall motsvara marknadens förväntade värde. 
Då investeringen ej uppnår förväntat värde från 
marknaden skall beslut tagas med hänsyn till utförd 
riskbedömning samt mot kommande nedskriv-
ningsbehov. Nedskrivningsbehovet analyseras 
och utgör beslut för framtida nedskrivning. Innan 
nedskrivning bedöms genomföras ska med detta 
som bakgrund göras en oberoende fysisk värdering 
av fastigheten innan nedskrivning sker.

Byggnationer
Under året har 45 lägenheter i kv Hjorten färdig-
ställts. Inflyttning skedde under februari. Påbörjade 
byggnationer under året är Solhaga äldreboende (45 
enheter), Svärdet (31 lgh), Ullared (22 lgh, mötes-
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plats), Grieg (94 lgh) och Borret (servicebyggnad). 
Slöinge (12 lgh) är redo för byggnation. 

Pågående planläggningar kv, Serum, kv Herting och 
kv Repslagaren .

Totalt har 94,9 mkr investerats under året.

Köp och försäljningar
Den 13 december 2018 förvärvades fastigheten 
Skogstorp 3:52. 
Den 1 oktober 2018 såldes Kärreberg 3:6.

MARKNAD 
Falkenbergs kommuns vision är att Falkenberg ska 
ha 50 000 invånare år 2030. Genom att invånaran-
tal ökar i snabbare takt märks även detta i Fabos 
kö. Trycket på hyresrätter är stort och det syns i vår 
låga vakansgrad. Under året var omflyttningshas-
tigheten 15,0%, vilket är högre än 2017. Historiskt 
var omflyttningshastigheten 17-18%. Detta tyder 
på en fortsatt låg rörlighet på bostadsmarknaden i 
Falkenberg. Vid årets slut stod ca 10 200 personer i 
Fabos bostadskö, snittväntetiden för en lägenhet är 
4-5 år.

RISKANALYS
Riskexponeringen mot vår huvudverksamhet är 
fortsatt relativt låg med den bostadsbrist som råder.
Falkenberg har en positiv tillväxt både gällande 
befolkningsökning samt företagande, men det finns 
faktorer i vår omvärld som kommer att påverka oss 
på sikt.

Intäkter 
Hyresökningen motsvarade 52 kr per lägenhet och 
månad enligt två-årsuppgörelsen som avtalades 
med Hyresgästföreningen 2017. Det är fortsatt låga 

nivåer gällande hyresökningar inom ramen för den 
årliga förhandlingen. Då detta varit ett generellt utfall 
på förhandlingarna de senaste åren skapar detta en 
osäkerhet för framtiden då underhålls- och investe-
ringsbehoven i nyproduktion ökar. Vid en eftersläp-
ning av hyresökningarna riskerar detta i samband 
med gällande regler för Fabo att minska förmågan att 
investera och underhålla fastigheterna på sikt.

Under 2018 implementerades det nya arbetssättet 
med Hyresgästföreningen gällande underhållsåtgär-
der. Det ger Hyresgästföreningen möjlighet att påver-
ka underhållsåtgärderna i större utsträckning. I för-
längningen kommer detta leda till att kunderna får 
större möjlighet att påverka sina boendekostnader.
 
Drift och underhåll 
I relation till de låga rörelserna på intäktssidan ger 
marknaden dock inte några större genomslag på 
låga justeringar gällande kostnadssidan. Inom en-
treprenaderna så påverkas dessa kostnader av bygg-
branschens högkonjunktur. Likaså på förbruknings-
sidan och inom lönerörelsen ser vi procentuella 
kostnadsökningar som inte står i jämförelse med 
ökningar på intäktssidan. Detta kräver översyn och 
effektiviseringar för att på sikt skapa jämnvikt mel-
lan kostnadsökningar och intäkter. Även med ett 
åldrande fastighetsbestånd ökar risker och kostna-
der för reparationer och skador. Detta skapar behov 
av långsiktighet och väl genomfört och planerat 
underhåll för att på sikt skapa goda förutsättningar 
för att minska reparationskostnader. 

Finansiering 
I takt med att investeringarna ökar kommer även 
den långsiktiga lånestrukturen för bolaget att för-
ändras, detta skapar en större riskexponering mot 
räntan. Fabo använder sig av ränteswapar som deri-
vatainstrument för att minimera denna risk på sikt 
och för att skapa mindre påverkan av räntehöjning-
ar. Dagens situation med negativa räntor kräver 
större hänsyn till säkringsredovisningen. För bola-
get idag skulle 1% ränteökning innebära kostnads-
ökning på räntorna om cirka 1,2 mkr

Nyproduktion och investeringar 
Nyproduktion och investeringar i befintligt bestånd 
skapar riskexponering i förhållande till marknad 
och kostnader. Nyproduktionen som utförs skall ske 
med varsamhet gällande kostnader för att inte ska-
pa glidningar i hyresnivåerna och för att inte skapa 
vakanser. Likväl krävs investeringar i det befintliga 
beståndet för att långsiktigt minimera kostnader för 
reparationer och skador.  Både nyproduktion och 
investering påverkar Fabos nyupplåning då självfi-
nansieringen uppgår till ca 20%. 

Omflyttningshastigheten

20,0%

10,0%

0,0%
2014 2015 2016

18,1%

11,0% 11,4%

2017

13,1%

2018

15,0%

Fastighetsaffärer
Fabo bedöms idag inneha det underlag som krävs 
gällande markresurser för att bygga 500 nya 
bostäder fram till 2025. Dock kommer det krävas 
investeringar även efter denna period samt förut-
sättningar för att en fortsatt tillväxt skall vara möj-
lig. Fabo arbetar aktivt med att tillskapa framtida 
byggrätter och även strategiskt förvärva fastigheter 
för framtida utbyggnad. Detta kommer krävas för 
att nå Falkenbergs kommuns övergripande mål om 
50 000 invånare 2030. För att finansiera komman-
de utbyggnad kan avyttring av befintliga fastigheter 
vara ett sätt att uppnå detta.
Kortsiktigt skapar försäljningar oftast reavinster, 
och skall med löpande kassaflöde analyseras för att 
uppnå full potential.

Personal
Fabo är inne i en generationsväxling som kommer 
pågå under ett antal år. Detta ställer höga krav på 
Fabo att aktivt verka för att vara en attraktiv arbets-
givare. 2018 var Fabos personalmål att minska sjuk-
frånvaron och öka nöjd medarberarindex (NMI-vär-
de). Sjukfrånvaron sjönk från 4,8% till 4,0% och 
NMI ökade från 65 till 70.

FRAMTIDSUTSIKTER
Då den finansiella marknaden med låga räntor ser 
ut att pågå under en tid framöver, medför detta 
lägre kostnader på nyupplåningen på kort sikt. Dock 
kvarstår strategin att med bindning av ränteflöden 
låsa räntekostnaderna under längre sikt. 

För att långsiktigt möjliggöra investeringar och 
underhåll av fastigheter ställs fortsatta krav på 
effektiviseringar både organisatoriskt, ekonomiskt 
och energimässigt. Arbetet med energieffektivise-
ringarna inom det befintliga beståndet har fortsatt. 
2018 anslöt Fabo sig till Sabos klimatinitiativ för att 
arbeta för en fossilfri allmännytta. Den nya organi-
sationen möjliggör uppföljning av ständiga för-
bättringar och därmed blir nyckeln för kommande 
utmaningar och tillväxt de kommande åren. Detta 
kräver gemensamt ytterligare fokus på att skapa 
rätta förutsättningar i nyproduktionen, underhålls-
arbeten som planeras och utförs samt skapa rätt 
förutsättningar för organisationen att fokusera på 
vårt kundarbete samt utfört arbete.

ORGANISATIONS 
ANSLUTNINGAR
Bolaget är anslutet till FASTIGO (Fastighetsbran-
schens Arbetsgivarorganisation), SABO (Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag) och HBV (Husbygg-
nadsvaror HBV förening u p a).

TAXERINGSVÄRDE
Fastigheternas taxeringsvärde för koncernen upp-
går till 1 756 715 tkr.

FÖRSÄKRINGAR
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade utan angivan-
de av belopp. Fordon och inventarier är försäkrade 
till betryggande belopp. 

FÖRSLAG TILL  
VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinstmedel 173 790 164  kr
Erhållet aktieägartillskott 21 716 000  kr
Årets resultat   32 204  kr
Summa 195 538 368  kr

Styrelsen föreslår att 
i ny räkning balanseras  195 538 368  kr
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Förändring av eget kapital

Koncernen (tkr) Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital

inkl. årets 
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 253 000 151 487 56 642 461 129

Erhållna aktieägartillskott  21 716  21 716

Årets resultat   1 326 1 326

Belopp vid årets utgång 253 000 173 203 57 968 484 171

Moderbolaget (tkr) Aktiekapital Reservfond
Övrigt fritt eget 

kapital Totalt

Belopp vid årets ingång 253 000 25 000 173 790 451 790

Årets resultat  21 716 21 716

Erhållna aktieägartillskott  32 32

Belopp vid årets utgång 253 000 25 000 195 538 473 538

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
Balanserad vinst 173 790 164
Erhållet aktieägartillskott 21 716 000
Årets vinst 32 204
 195 538 368

Disponeras så att i ny räkning överföres 195 538 368

Koncernens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med noter.

Fastighetsbestånd 2018 2017 2016 2015 2014

Antal bostäder 2 843 2 798 2 513 2 694 2 689
 varav servicelgh med lokalkontrakt 336 336 175 175 175

Antal lokalkontrakt (prima externa lokaler) 86 88 87 85 84
Bostadsarea, kvm 185 827 183 120 164 043 164 861 164 667
Lokalarea, kvm 35 365 36 115 51 959 52 628 51 938
Uthyrd area, kvm 221 192 219 235 216 002 217 489 216 605
Flyttningsfrekvens 15,0% 13,1% 11,4% 11,0% 18,1%
Vakansgrad 1,4% 0,3% 0,5% 0,0% 0,0%
Förvaltad area, kommunen 201 137 194 635 186 117 186 474 186 474
Taxeringsvärde, tkr 1 706 915 1 644 880 1 377 806 1 393 563 1 391 282

 
Genomsnittshyra, bostäder

Totalhyra, kr/kvm 1 089 1 063,0 1 041,0 1 038,0 1 035,0

Ekonomi tkr

Nettoomsättning 288 664 287 967 271 700 266 266 264 154
varav uppdragsverksamhet 39 661 38 817 35 157 32 757 32 777

Hyresintäkter, brutto
246 830 240 969 236 145 233 509 231 377

Hyresbortfall o rabatter -4 675 -3 582 -2 920 -3 686 -2 773
Underhållskostnader 16 469 17 644 25 820 29 012 27 616
Driftskostnader, ägda 106 616 95 058 91 764 90 111 94 635
Energikostnad per uthyrd area, kr/kvm 131,5 113,3 122 122,1 131,7
Fastighetsskatt 4 626 3 888 3 448 3 639 3 335
Central administration, ägda 14 366 16 379 13 062 11 322 10 771
Avskrivningar 48 516 46 505 44 826 44 016 43 402
Räntebidrag 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader 31 631 33 651 30 559 31 536 32 955
Rörelseresultat 59 278 68 926 58 723 54 760 53 558
Resultat före bokslutsdisp o skatt 27 647 35 275 35 051 23 345 20 793
Balansomslutning 1 740 708 1 701 021 1 656 910 1 579 061 1 541 064
Nettoinvesteringar 94 678 85 352 97 800 67 300 54 563
Skulder till kreditinstitut 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 056 500 1 042 500
Soliditet, procent 27,7 27,0 26 25,70 25,50
Likviditet, procent 13 31 46 55 27

Lönsamhet-riskbuffert

Vinstmarginal, procent 20,5 23,9 21,6 20,6 20,3
Omsättningshastighet, ggr 0,166 0,169 0,164 0,169 0,171
Lönsamhet, procent 3,41 4,05 3,54 3,47 3,48
Genomsnittlig extern ränta, procent 2,14 2,68 2,48 2,42 2,69
Riskbuffert 1,27 1,37 1,06 1,05 0,79

     

FLERÅRSÖVERSIKT
Avseende Moderbolaget. Per den 31 december 2018

Riskbuffert                     =          Lönsamhet - Genomsnittlig skuldränta 
Lönsamhet                     =          Omsättningshastighet * Vinstmarginal
Omsättningshastighet  =          Omsättning / Totalt kapital
Vinstmarginal                =          Rörelseresultat / Nettoomsättningen
Likviditet                        =          Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Överskott                       =          Resultat (exkl.poster av engångskaraktär) / skatt före bokslutsdisp / Eget kapital                        

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING (KONCERNEN)
Not 2018 2017

Nettoomsättning 2   

Hyresintäkter o dyl 3 255 835 249 009

Intäkter uppdragsverksamhet 3 39 688 38 817

Reavinst, försäljning av fastigheter 3 2 173 8 181

Summa nettoomsättning  297 696 296 007
 

Verksamhetskostnader  

Driftskostnader, ägda fastigheter 4 -107 986 -96 584

Underhåll, ägda fastigheter 5 -16 607 -17 775

Driftskostnader, uppdragsverksamhet  6 -33 942 -33 956

Fastighetsskatt -5 178 -4 386

Avskrivningar  7 -49 529 -47 320

Summa verksamhetskostnader  -213 242 -200 021

 
Bruttoresultat  84 454 95 986

Central administration -18 944 -22 425

Avskrivningar 7 -410 -152

Reaförlust avyttring fastigheter och inventarier  0

Resultat från andelar i dotterbolag  0

Rörelseresultat 8, 9, 10 73 409

  
Resultat från finansiella poster   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  11 -4 436 -5 232

Räntekostnader och liknande resultatposter  12 -28 665 -29 891

  -35 123

Resultat efter finansiella poster  31 999 38 285

  
Koncernbidrag
Skatt på årets resultat  

-30 920
-1

-38 101

Uppskjuten skatt  13 248 -133

Årets resultat  1327 51

Hänförligt till moderbolagets aktieägare  1327 51

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BALANSRÄKNING (KONCERNEN)
Tillgångar Not 2018 2017

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar             

Byggnader och mark 14 1 611 142 1 577 699

Inventarier, verktyg och installationer 15 7 084 4 396

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 16 96 303 88 287

  1 714 529 1 670 382
  
Finansiella anläggningstillgångar  

Fordringar hos Falkenbergs kommun 11 800 11 800

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 440 440

Uppskjuten skattefordran 18 1 376 1 376

Andra långfristiga fordringar 19 177 180

  13 793 13 796

Summa anläggningstillgångar  13 793 13 796
  

Omsättningstillgångar  1 728 322  1 684 178
  
Varulager m m  

Lager  426 433

  426 433
 

Kortfristiga fordringar  

Hyres- och kundfordringar  1 326 474

Fordran Falkenbergs kommun  4 234 8 704

Fordringar hos koncernföretag 907 132

Aktuella skattefordringar  1 694 2 235

Övriga fordringar  109 517

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 1 982 1 618

  10 252 13 680
  
Kortfristiga placeringar  

Fordran Falkenbergs kommun (koncernkonto)  0 4 657

  0 4 657
  
Kassa och bank  134 126

Summa omsättningstillgångar  10 812 18 896
  
SUMMA TILLGÅNGAR  1 739 134 1 703 074

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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BALANSRÄKNING (KONCERNEN)
Eget kapital och skulder  Not  2018  2017

Eget kapital  27  

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   

Aktiekapital  253 000 253 000

Övrigt tillskjutet kapital  173 203 151 487

Annat eget kapital inklusive årets resultat  57 968 56 642

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  484 171 461 129

  

Summa eget kapital  484 171 461 129

Avsättningar 21

Avsättningar för uppskjuten skatt  19 787 20 035

  19 787 20 035

  

Långfristiga skulder

Kontantinsatser boföreningar  1 383 1 437

Skulder till Falkenbergs kommun 1 115 000 1 115 000

Skulder till moderbolag  39 620 46 634

  1 156 003 1 163 071

  

Kortfristiga skulder  

Skulder till Falkenbergs kommun (koncernkonto)
Leverantörsskulder  

4 461
27 122

0
11 837

Skulder till moderföretag  3 077 979

Skulder till koncernföretag  7 972 4 559

Skulder till Falkenbergs kommun 14 290 13 120

Övriga skulder  3 639 2 823

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 18 612 25 521

  79 173 58 839

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 739 134 1 703 074
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KASSAFLÖDESANALYS (KONCERNEN)
Den löpande verksamheten  Not 2018  2017

Resultat före finansiella poster  65 100 73 406

Justeringar för avskrivningar  49 939 47 472

Realisationsvinst avyttring byggnad -2 416 -8 181

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet  0 -123

Erhållen ränta  138 97

Erhållna utdelningar  0

Erlagd ränta  -33 239 -35 220

Betald skatt  541 -131

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  80 063 77 320
  
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Förändring av varulager  7 -98

Förändring kundfordringar  -851 -178

Förändring av kortfristiga fordringar  4 975 -7 693

Förändring leverantörsskulder  15 285 -4 474

Förändring av kortfristiga skulder  588 13 406

Kassaflöde från den löpande verksamheten  100 067 78 283
  
Investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -96 832 -83 999

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  3 923 11 800

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  0 -2 170

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  0 0

Ökning långfristiga fordringar 3 -11 800

Återbetalning av innestående medel  142 142

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -92 906 -86 027
  
Finansieringsverksamheten  

Upptagna lån  622 932 1 123 046

Amortering av lån  -630 000 -1 115 000

Återbetalning kontantinsatser  21 716 0

Erhållet aktieägartillskott  -30 920 27 269

Lämnat koncernbidrag  -38 101 -38 101

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -16 272 -2 786
  
Årets kassaflöde  -9 111 -10 530
  
Likvida medel vid årets början 26

Likvida medel vid årets början  4 783 15 313

Likvida medel vid årets slut 26 -4 328 4 783
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NOTER (tkr)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernförhållanden 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Falkenbergs Stadshus AB, org nr 556536-8197. Koncernredovisning 
upprättas av Falkenbergs Stadshus AB. 

Den 1 juli 2016 förvärvade bolaget dotterbolaget Falkenberg Bostad Utvecklings AB, org nr 556708-2689. 
Den 1 april 2017 förvärvade bolaget dotterbolaget Redovisningstjänst Falkenberg AB, org nr 556534-1731. 
Bolagen utgör därmed underkoncern till Falkenbergs Stadshus AB.

Koncernredovisning
Bolaget och den i årsredovisningen ingående underkoncernen tillämpar samma redovisningsprinciper som 
den övre koncernen där dessa ingår. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
den om inte annat anges. Resultaträkningen är funktionsindelad och anpassad till praxis inom fastighets-
branschen.

Konsolideringsmetod
Falkenbergs Bostadsaktiebolag upprättar koncernredovisning. Företag där Falkenbergs Bostadsaktiebolag 
innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Falkenbergs Bostadsaktiebolag genom 
avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisning-
en. Uppgift om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretaget inkluderas 
i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförts till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Översti-
ger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna 
enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vin-
ster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett 
nedskrivningsbehov.

Hyresfordringar 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed det beräknas inflyta.

Intäkter 
Intäkter består av hyresintäkter och intäkter från förvaltningsuppdrag. Hyresintäkter redovisas i den period 
uthyrningen avser. Hyresintäkter består av bruttohyran med avdrag för hyresbortfall, eventuella rabatter och 
moms. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Rapportering för verksamhetsgrenar: 
Uthyrning av bostäder: 
Verksamhetsgrenen uthyrning av bostäder motsvarar bolagets uthyrning av hyresbostäder i ägda fastigheter.
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Uthyrning av lokaler:
Verksamhetsgrenen uthyrning av lokaler motsvarar bolagets uthyrning av kommersiella lokaler så som butiker, 
kontor och lager i ägda fastigheter. 
 
Uthyrning av garage: 
Verksamhetsgrenen uthyrning av garage motsvarar bolagets uthyrning av garageplatser i ägda fastigheter.

Förvaltningsuppdrag: 
Verksamhetsgrenen förvaltningsuppdrag är uppdrag via avtal från externa parter så som Falkenbergs Kom-
mun för förvaltning, drift och skötsel för externt ägda fastigheter.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet.

Tillkommande utgifter 
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet aktiveras som tillgång. Utgifter för löpande underhåll, 
till exempel lägenhetsunderhåll redovisas som kostnad.

Avskrivningsprinciper/komponenter 
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultat- 
räkningen.
Fastigheter består av ett antal komponenter med olika nyttjandetider, främst byggnad och mark. Kompo-
nenten mark bedöms ha en obegränsad nyttjandetid, varför ingen avskrivning görs. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som 
kostnader. Koncernen har identifierat 11 komponenter med olika bokföringsmässiga avskrivningstider:

Stomme och grund 100 år

Fasad (teknisk bedömning) 20-50 år

Yttertak (teknisk bedömning) 20-50 år

Stammar 50 år

Fönster (teknisk bedömning) 25-40 år

Installationer (teknisk bedömning) 15-40 år

Hissar 30 år

Markanläggningar 20 år

Anslutningsavgifter 50 år

Byggnadsinventarier 10 år

Restpost 50 år

 
Begreppet teknisk bedömning innebär att avskrivning sker efter de underhållsintervall som ett visst material 
har. Restposten är en inte oväsentlig post som i huvudsak består av invändiga ytskikt, inredningar och dylikt.

Nedskrivningar 
På balansdagen bedöms om en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Värdet på en fastighet kan 
endast med säkerhet fastställas när likviden har erhållits vid en försäljning. Vid bokslutet görs en uppskatt-
ning av marknadsvärdet som i redovisningstermer kallas för verkligt värde. Detta värde har fastställts med 
hjälp av den modell som finns i applikationen Datscha, som är en variant av ortsprismetoden. Marknadens 
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avkastningskrav i ett visst läge sätts i relation till fastighetens driftnetto.  Driftnetto beräknas utifrån verkli-
ga hyresintäkter och normaliserade drift- och underhållskostnader. Är värderingen avsevärt lägre än bokför-
da värdet och ingen förklaring finns skall nedskrivning ske. Koncernens styrelse har fastställt särskilda prin-
ciper för nedskrivning av nyproducerade fastigheter, se förvaltningsberättelsen.

Låneutgifter
Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgång.

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella skulder och tillgångar redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade uti-
från anskaffningsvärdet) i K3 BFNAR 2012:1.

Säkringsredovisning 
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhål-
landet förväntas vara mycket effektivt under den period för vilken säkringen identifierats samt att säkringsför-
hållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumentera-
de senast när säkringen ingås. ”Portföljsyn” tillämpas för utestående lån och säkringsinstrument. Se not 24, i 
vilken bland annat säkrade poster respektive säkringsinstrument per balansposten specificeras.

Säkring av ränterisk 
Ränteswapar som effektivt säkrat kassaflödesrisken i räntebetalningar på skulder värderas till nettot av 
upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som rän-
tekostnad respektive ränteintäkt.
Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är densamma som om skul-
den i stället hade tagits upp till en fast marknadsränta när säkringsförbehållet inleddes.

 
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgifter fördelas linjärt över leasingperioden. 
Förfallotiden för samtliga leasingkontrakt redovisas i särskild not.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).

Inkomstskatter  
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt 
beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller 
skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värde. 
 
Bolaget har valt att redovisa uppskrivningsfond till fulla värdet av genomförda uppskrivningar av markvärde. 
Skälet till val av princip är bedömningen att skatt ej kommer att utlösas inom överskådlig framtid avseende 
en eventuell försäljning av marken. Således bedöms nuvärdet av denna beskattning (uppskjuten skatt) vara i 
princip noll. Uppskjuten skattekuld har inte beaktats i redovisningen. Det föreligger en konstant skillnad 
avseende bokföringsmässiga och skattemässiga restvärden beträffande det uppskrivna markvärdet med  
7 617 tkr (7 617 tkr).

Definition av begreppen Central administration och försäljning 
Till central administration räknas kostnader för styrelse, Vd och övriga ledande befattningar, ekonomisk 
administration, personaladministration samt kostnader för IT-system. Till försäljning räknas kostnader för 
uthyrning och marknadsföring.
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Offentliga bidrag 
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgång-
ens redovisade värde. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, fordran hos Falkenbergs kommun 
(koncernkonto) disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida 
placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar koncernen moderbolaget

För att kunna upprätta rapporter i överensstämmelse med K3 gör företagsledningen en del redovisnings-
mässiga uppskattningar. De uppskattningar som gjorts framgår av förvaltningsberättelsen och i not 1, om 
anläggningstillgångar och nedskrivningar.
 
Not 3 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar
Koncernen 2018 2017

Hyresintäkter o dyl  

Uthyrning av bostäder 176 707 172 792

Uthyrning av lokaler 73 523 70 479

Uthyrning av garage och andra intäkter 10 280 9 320

Hyresbortfall och rabatter -4 675 -3 582

 255 835 249 009
 
Förvaltningsuppdrag

Förvaltningsuppdrag 39 688 38 817

 39 688 38 817
 
Realisationsvinster

Reavinst avyttring fastighet 2 173 8 181

 2 173 8 181

Uppdragsersättningarna är till 98,4% (99,3%) ersättningar från Falkenbergs Kommun.
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Not 4 Driftskostnader, ägda fastigheter
Koncernen 2018 2017  

Energikostnader 29 793 25 591  

Vatten och renhållning 13 973 13 601  

Reparationer, köpta tjänster 24 638 20 136  

Fastighetsskötsel 21 203 23 112  

Lokal administration 9 736 7 962  

Övriga kostnader 8 643 6 185  

 107 986 96 587  

Not 5 Underhåll, ägda fastigheter
Koncernen 2018 2017

Underhåll bostäder 4 173 2 149

Hyresgäststyrt lgh UH 167 5 246

Underhåll lokaler 246 420

Tillval bostäder 264 704

Gemensamt underhåll 11 757 9 256

 16 607 17 775

Not 6 Driftskostnader, uppdragsverksamhet
Koncernen 2018 2017

Renhållning 1 945 1 894

Reparationer, köpta tjänster 7 667 10 696

Fastighetsskötsel 18 029 16 599

Lokal administration 2 599 2 269

Övriga kostnader 3 702 2 498

 33 942 33 956

Not 7 Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar
Funktioner/tillgångsslag
Koncernen 

Fastighet
2018

Central adm 
2018

Fastighet
2017

Central adm 
2017

Byggnader 46 472 0 44 723 0

Markanläggningar 2 169  1 848  

Maskiner, inventarier 
o dataprogram 775 410 639 152

Fordon 113  110  

 49 529 410 47 320 152
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Not 8 Leasingavtal
Koncernen
Fabo som leasetagare: Årets leasingkostnader uppgår till 641 (286) tkr. Leasingavtalen består av leasing av 
fordon, vindkraftverk och kontorsmaskiner inkl. kaffemaskin. Avtalen är nästan uteslutande avtal som möj-
liggör förvärv av tillgången efter leasingtidens utgång.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

 2018 2017

  

Inom ett år 675 262

Senare än ett år men inom fem år 1 355 333

Senare än fem år 0 0

 2 030 595

  
Fabo har kommersiella hyresavtal, som består av lokaler och bostäder. Nedan framgår den årliga 
minimileaseintäkt som kommer att erhållas enligt lokalhyreskontrakten för det fall samtliga kontrakt skulle 
sägas upp per 2019-01-01. Uppgiften redovisas i nominella termer: 

Lokaler 1) 2019 2020-22 2023-25 2026-28
Årliga hyresint, tkr

Moderföretaget 58 770 47 494 76 536 56 485

Dotterföretaget 1 577 3 789 0 0

Summa koncern 60 347 51 283 76 536 56 485

 

Bostäder 2) 2019 2020-22 2023-25 2026-28
Antal kontrakt 2 496 0 0 0

Årliga hyresintäkter, tkr 174 333 0 0 0
 
 1) redovisningen omfattar kontrakt med hyra mer än 100 tkr/år,  ej garage och p-platser, samt sekundära
lokaler. Per bokslutsdagen finns totalt 63 st lokalhyreskontrakt med förfallostruktur mellan 6 månader - 216 
månader.
2) samtliga bostadskontrakt har tre månaders uppsägning, dock är beräkningen baserad på 12 månader på 
grund av orimligheten att alla lägenheter sägs upp.
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Not 9 Arvode till revisorer
Koncernen
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter.

 2018 2017

PwC  

Revisionsuppdrag 194 182

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 150 240

Skatterådgivning 2 20

Övriga tjänster 53 60

 399 502

Not 10 Anställda och personalkostnader

Koncernen
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2018 2017

  

Andel kvinnor i styrelsen 71 % 43 %

Andel män i styrelsen 29 % 57 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 43 % 14 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 57 % 86 %

   
Dotterbolagen Falkenberg Bostad Utvecklings AB och Redovisningstjänst Falkenberg AB har inte haft någon anställd 
personal under räkenskapsåret. Uppgifter om totala ersättningar till koncernens anställda framgår nedan under 
Moderbolagets uppgifter.

Moderbolaget

 2018 2017

Medelantalet anställda  

Kvinnor 33,5 32,0

Män 75,0 75,0

 108,5 107,0
 
Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 268 1 203

Övriga anställda 37 783 36 426

 39 051 37 629
 

Sociala kostnader

Pensionskostnader för verkställande direktör 210 142

Pensionskostnader för övriga anställda 1 980 1 598

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 12 629 11 445

 14 819 13 185
 
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 53 870 50 814

  
Förpliktelser avseende pensioner och liknande förmåner till styrelseledamöter och VD:
Vad gäller pension tillämpas samma pensionsförmåner och trygghetsförsäkringar som centralt 
överenskommits för övriga anställda i företaget. Pensionsförmåner för anställda, inkl VD, regleras enligt 
Fastigos S-avtal (kollektivanställda) och K-avtal (tjänstemän). Pensionsförmånerna är desamma i båda avtalen 
och regleras i Fastigos pensionsavtal KAP-KL och AKAP-KL, det senare för anställda 1986 eller senare. Utöver 
detta finns för tjänstemän Fastigo Pluspension. Den årliga premien för detta är 0,1% av den pensionsgrundande 
inkomsten till och med det år arbetstagaren uppnår 59 års ålder.
För ledamöter i styrelsen finns inga pensionsförmåner.

Avtal om avgångsvederlag: 
Med VD har träffats avtal om avgångsvederlag uppgående till 18 månader. Avtalet avser endast uppsägning 
från företagets sida.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2018 2017

Andel kvinnor i styrelsen 71 % 43 %

Andel män i styrelsen 29 % 57 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 43 % 14 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 57 % 86 %

Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen 2018 2017

Utdelningar 2 2

Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar 137 95

Ränteintäkter från bank 0 0

Skattefria ränteintäkter 0 0

Negativ ränteintäkt swap -4 575 -5 329

 -4 436 -5 232

Bolaget redovisar ränteintäkter utifrån syftet med gjorda säkringar. Det medför att negativa ränkteintäkter 
kan förekomma.
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Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen 2018 2017

Räntor fastighetslån 1 978 976

Förmedlingsavgifter till Falkenbergs kommun -5 018 -5 018

Ränteswapar -25 625 -25 849

 -28 665 -29 891

Not 13 Aktuell och uppskjuten skatt

Koncernen 2018 2017

Skatt på årets resultat  

Aktuell skatt                    -1                    0

Förändring av uppskjuten skatt avseende beskattade reserver -88 -88

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -45 -45

Skatteeffekt ändrad skattesats 542 0

Totalt redovisad skatt -133 -133

Not 14 Byggnader och mark
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 165 105 2 112 168

Inköp 2 500 2 400

Försäljningar/utrangeringar -2 272 -6 268

Omklassificeringar 80 508 56 805

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 245 841 2 165 105
 
Ingående avskrivningar -585 731 -541 808

Försäljningar/utrangeringar 945 2 648

Årets avskrivningar -48 238 -46 571

Utgående ackumulerade avskrivningar -633 024 -585 731
 
Ingående nedskrivningar -1 675 -1 675

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 675 -1 675
  
Utgående redovisat värde 1 611 142 1 577 699
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 633 20 359

Inköp 4 569 1 374

Försäljningar/utrangeringar -723 900

Omklassificeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 479 22 633
   
Ingående avskrivningar -18 237 -17 152

Försäljningar/utrangeringar 543 0

Årets avskrivningar -1 701 -1 085

Utgående ackumulerade avskrivningar -19 395 -18 237
   
Utgående redovisat värde 7 084 4 396

Not 16 Pågående ny- och ombyggnader
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 88 287 63 277

Under året nedlagda kostnader 89 763 82 625

Under året genomförda omklassificeringar -81 747 -57 615

 96 303 88 287

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen 
2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 440 440

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 440
   
Utgående redovisat värde 440 440

Not 18 Uppskjuten skattefordran
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Temporära skillnader avseende underskottsavdrag 0 0

Uppskjuten skattefordran i samband med förvärv av dotterbolag 1 376 1 376

 1 376 1 376
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Not 19 Andra långfristiga fordringar
Koncernen 
 2018-12-31 2017-12-31

Innestående medel HBV husbyggnadsvaror 180 322

Återbetalda belopp -87 -235

Återbäring 84 93

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 177 180
   
Utgående redovisat värde 177 180

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader, försäkringspremier 1 050 1 062

Övriga poster 932 556

 1 982 1 618

Not 21 Avsättningar
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Avsättningar för skatter   

Skatteeffekt på obeskattade reserver 2 291 2 189

Skatteeffekt av skillnader i bokföringsmässiga och skattemässiga 
värden på byggnader och markanläggningar 17 496 17 846

 19 787 20 035

Not 22 Långfristiga skulder
Koncernen 

2018-12-31 2017-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen   

Skulder till Falkenbergs kommun 1 115 000 1 115 000

 1 115 000 1 115 000

Not 23 Långfristiga skulder
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Förändring räntebärande skulder   

Skulder vid årets början 1 115 000 1 115 000

Amortering -630 000 -1 115 000

Nyupplåning 630 000 1 115 000

 1 115 000 1 115 000
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Not 24 Kapitalbindning

Koncernen 2017-12-31 2016-12-31

Skulder till kreditinstitut 0 0

Skulder till Falkenbergs kommun 1 115 000 1 115 000

 1 115 000 1 115 000

   

   
Snitträntan vid årets slut var 2,14% (2,68%).  De räntebärande skulderna säkras med hjälp av 
standardiserade räntederivat (swapar).  
Den säkrade risken utgörs av förändringar i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i 
marknadsräntan. I nedan angivna ränteswapar erhåller bolaget Stibor 3M och betalar fast ränta. Detta 
sprider bolagets ränterisk över tiden. Säkringsinstumenten säkrar 85% av de räntebärande skulderna och 
förlänger räntebindningstiden till 3,68 år.    
Bolaget tillämpar så kallat ”Säkringsredovisning”, blad annat innebärande att värdeförändringar 
i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.    
Nedan specificeras utestående säkringsinstrument (ränteswapar) per 2018-12-31 med nominellt belopp, 
förfallostruktur och verkligt värde.

 
Nom.

belopp Betalar Start Förfall
Marknadsvärde vid 

årets slut

Swap 1 30 000 3,462% 2009-12-03 2019-12-03 -1 000

Swap 2 30 000 3,385% 2010-03-04 2020-03-04 -1 237

Swap 3 75 000 2,840% 2010,05-24 2020-05-25 -3 074

Swap 4 50 000 3,658% 2011,05-24 2021-05-24 -4 278

Swap 5 100 000 3,140% 2011-08-05 2021-08-05 -7 825

Swap 6 100 000 2,630% 2011-08-15 2021-08-15 -6 577

Swap 7 50 000 2,503% 2011-11-03 2021-11-03 -3 326

Swap 8 50 000 2,375% 2011-12-01 2021-12-01 -3 217

Swap 9 35 000 2,240% 2012-05-22 2022-05-22 -2 375

Swap 10 50 000 2,055% 2012-12-11 2022-12-11 -3 405

Swap 11 50 000 2,155% 2014-06-26 2024-06-26 -4 347

Swap 12 25 000 1,975% 2014-07-15 2024-07-15 -1 934

Swap 13 100 000 1,620% 2014-10-23 2024-10-23 -5 827

Swap 14 150 000 1,175% 2017-01-10 2027-01-11 -3 229

Swap 15 50 000 1,185% 2017-08-15 2027-08-16 -936

Summa 945 000    -52 587
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Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna räntekostnader 7 601 8 414

Semesterlöner inkl. sociala avgifter 3 012 3 240

Förutbetalda hyror 4 362 9 105

Övriga poster 3 637 4 762

 18 612 25 521

 
  

Not 26 Likvida medel
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Likvida medel   

Kassamedel 14 5

Banktillgodohavanden 119 121

Tillgodohavanden på koncernkonto -4 461 4 657

 -4 328 4 783

Not 27 Antal aktier och kvotvärde

Koncernen

Namn Antal aktier Kvot-värde

Antal A-Aktier 253 000 1 000

 253 000 1 000

Belopp ovan avser kronor.   

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Koncernen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.
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LÄGENHETSFÖRDELNING
Lägenhetsfördelning per bostadsområde 2018-12-31       
    

Servicelgh

Större än Summa med lokal-

Bostadsområde Ettor Tvåor Treor Fyror fyror lägenheter kontrakt

Berguven 30 25 43 11 109 66

Solhaga 51

Centrum 75 376 189 31 671 58

Gamla stan 13 48 22 2 1 86

Herting 50 72 73 18 2 215

Hertings Gård 54 60 40 154

Hjortsberg 54 131 131 21 337 63

Näset 23 21 16 60

Skogstorp 6 6 16 44 72

Tröingeberg 14 7 40 9 70

Västra Gärdet 32 34 8 74

Östra Gärdet 44 122 102 21 289

Fagered 9 3 12

Fegen 2 2 4

Glommen 2 15 12 29

Ljungby 8 4 12

Långås 24 24

Morup 6 22 5 33

Okome 6 6 12

Slöinge 17 45 24 1 87

Ullared 3 28 16 1 48 42

Vessigebro 2 9 13 24 22

Vinberg 6 12 1 2 21

Älvsered 5 4 9

Ätran 9 32 13 1 55 34

Totalsumma 363 1091 832 217 4 2507 336

Andel 14,5% 43,5% 33,2% 8,7% 0,2% 100,0%
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Våra fastigheter 2018-12-31

Arvidstorp 1:41 2001 41 083 21 770 0 35 871 51 4 380 85,9 813 970

Berguven 1 1993 62 650 32 808 46 013 69 884 61 5 150 84,4 984 167

Berguven etapp III 1995 33 508 17 666 29 791 37 630 58 3 152 54,3 1097 105

Berguven äldrebo 1994 25 702 12 619 0 26 878 48 2 491 51,9 1308 354

Demokraten 4 1997 14 435 9 139 16 780 28 507 21 1 520 72,4 1185 0

Dialogen 1 1997 37 870 20 821 0 73 729 67 2 879 43,0 1479 964

Drivbänken 2009 217 573 190 171 121 654 195 492 84 6 022 71,7 1493 3 738

Eldstaden 7 2008 53 061 39 981 0 41 645 0 0 0,0 0 3 415

Esered 1:10, 1:44,  1:45 1983 3 636 2 165 4 664 7 407 16 1 195 74,7 711 0

Esered 1:106 1986 41 146 24 718 0 72 519 34 3 473 102,1 1539** 793

Esered 1:121 1976 21 19 1 725 2 714 7 394 56,3 829 0

Esered 1:140 1971 4 348 2 697 3 236 3 076 8 502 62,8 833 232

Esered 1:142 1988 218 124 978 863 3 217 72,3 803 0

Esered 1:218 1988 228 113 1 303 2 245 6 279 46,5 854 0

Esered 1:221 1988 4 905 3 063 3 090 5 039 7 480 68,6 975 0

Fagered 1:66 1988 2 087 1 281 1 765 2 745 6 390 65,0 914 0

Fagered 1:72-74 1990 1 650 914 2 025 4 205 6 471 78,5 916 0

Fjällvråken 1 1999 5 980 5 980 265 0 0 0 0,0 0 0

Grieg 1 2013 16 570 16 066 3 183 676 0 0 0,0 0 0

Hjorten 2 o 3 1975 135 906 109 743 140 018 242 049 215 13 349 62,1 1160** 0

Holger 7 2001 16 274 11 118 23 400 41 970 34 2 283 67,1 1058 0

Holger 9 1980 17 358 9 890 24 748 36 623 30 2 003 66,8 1062 337

Innerstaden 3:1 2006 10 163 7 415 3 785 16 170 0 0 0,0 0 277

Krispeln 10 2001 25 039 17 308 12 514 20 737 0 0 0,0 0 1 859

Krispeln 6 2008 159 430 121 049 0 117 801 0 0 0,0 0 7 828

Kvarnvingen 2 1961 7 292 4 772 14 928 24 771 25 1 687 67,5 969 197

Kärreberg 3:14, 3:45 1975 1 459 820 1 983 6 034 10 619 61,9 906 0

Lagmannen 1 1962 8 567 3 773 23 543 36 492 36 2 711 75,3 959 0

Leken 1 2002 305 305 0 0 0 0 0,0 0 0

Linsen 3 1954 10 899 6 234 26 200 37 695 49 2 864 58,4 1063 0

Linsen 6 1962 7 268 3 779 15 319 24 880 24 1 732 72,2 950 70

Ljungby-Bergag. 1:37 1983 2 947 1 634 2 884 5 691 12 763 63,6 742** 0

Lönnen 3 1996 13 212 8 161 9 666 18 211 16 1 165 72,8 915 0

Lövet 1, Linsen 1 o 2 1953 27 710 16 902 54 763 103 796 106 5 876 55,4 1067 395

Monarken 1 1990 74 205 44 980 70 191 108 772 104 7 341 70,6 1075 363

Morup 20:4 1989 6 555 3 932 6 682 12 693 13 851 65,5 1088 143

Morup 7:2 1983 2 568 1 393 2 957 5 613 12 708 59,0 797* 0

Morup 8:18 1988 2 082 1 772 1 420 3 865 8 332 41,5 897 31

Morup-Lyngen 2:152 

o 2:188

1979 31 884 29 406 14 226 29 626 32 1 809 56,5 1271* 0

Morup-Ry 1:86 2016 30 066 28 915 13 654 30 632 24 1 416 59,0 1532 0

Måsen 13 1988 2 773 1 438 11 486 14 350 28 1 231 44,0 1044 0

Nyckeln 5 1993 67 536 40 705 59 275 92 561 68 4 849 71,3 1170 611

Okome 3:74-76 1990 1 845 1 224 3 259 3 784 6 471 78,5 939 0

Okome 3:77-79 1990 1 904 1 232 3 408 4 095 6 471 78,5 975** 0

Passaren 13 1970 23 766 13 446 0 33 318 29 1 591 54,9 1004 1 226

Passaren 16 1938 44 090 39 925 21 800 44 125 24 1 566 65,3 1497 0

Pilspetsen 14 2001 4 636 3 141 7 578 8 739 7 756 108,0 843* 0

Relingen 6 o 7 1967 12 047 6 951 36 047 56 657 74 3 980 53,8 1002 0

Repslagaren 22 1982 54 385 32 682 88 480 134 246 136 8 585 63,1 1059,0 490

Serum 1,2 1970 4 218 1 714 13 181 19 930 25 1 347 53,9 1030 45

Serum 3 2000 12 426 7 656 9 814 16 107 20 761 38,1 1340 0

Serum 9 2015 6 121 5 461 1 695 4 063 0 0 0,0 0 690
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Skogstorp 15:53 1988 2 097 1 177 5 226 7 660 12 618 51,5 957 0

Skogstorp 3:52 2018 2 500 2 500 0 0 0 0,0 0 0

Skogstorp 4:149 1990 16 626 9 579 23 386 19 114 30 3 061 102,0 684* 0

Skogstorp 4:170 1990 15 849 9 970 23 390 18 941 30 3 061 102,0 684* 0

Skrea 8:6 2005-06 54 097 39 791 51 800 68 885 60 3 775 62,9 1251 0

Sloalyckan 1 o 2 1967 76 365 54 907 123 269 138 772 184 13 415 72,9 980 441

Slöinge 1:110 1970 23 23 1 987 1 935 4 262 65,5 882 205

Slöinge 1:111 1966 620 366 1 699 2 951 4 327 81,8 861 140

Slöinge 1:127 1996 8 121 5 057 11 392 21 821 29 2 092 72,1 949 0

Slöinge-Perstorp  2:76 2013 13 663 12 308 7 866 9 783 8 527 65,9 1256 0

Slöinge-Perstorp 2:68 1957 1 539 226 4 204 7 704 16 914 57,1 917 0

Slöinge-Perstorp 2:72 1963 1 754 618 3 752 6 308 16 729 45,6 971 0

Slöinge-Perstorp 2:73 1983 2 206 1 070 3 265 6 430 10 596 59,6 937 0

Spinnaren 8 1995 2 461 1 510 4 314 5 928 6 419 69,8 1126 0

Stenfalken 3 2009 5 320 4 439 0 4 157 0 0 0,0 0 196

Stöveln 1 1971 1 583 640 11 534 13 251 24 1 256 52,3 999 0

Stöveln 2 1978 7 933 4 431 18 496 24 875 36 2 170 60,3 858** 0

Svärdet 1 2016 0 0 2 332 4 910 0 0 0,0 0 0

Toppered 1:34 32 32 88 0 0 0 0,0 0 0

Toppered 1:200 1991 1 016 544 948 2 271 3 230 76,7 867** 66

Toppered 1:201 1986 1 434 927 1 417 3 546 6 408 68,0 881 0

Trädgården 16 1979 48 985 26 111 69 582 127 677 135 7 703 57,1 1137 1 535

Trädgården 19 2004 28 518 20 818 26 200 41 392 36 1 956 54,3 1332 0

Trädgården 8 2002 6 531 5 138 9 217 14 382 13 1 043 80,2 956 0

Tröinge 2:23 1973 14 713 6 191 44 630 55 933 70 4 979 71,1 965 80

Töringe 7:48 1971 3 206 1 751 6 270 8 554 21 1 277 60,8 931 0

Ulabo 1:61-1:62 2010 5 289 2 922 2 632 3 332 4 268 67,0 1208 0

Ullared 1:132 1988 309 129 1 104 2 022 0 0 0,0 0 0

Ullared 1:143 1993 31 552 13 893 0 43 301 48 2 954 61,5 960 1 075

Ullared 1:93 1971 1 729 827 4 176 6 791 7 455 65,0 869 333

Ullared 3:94 1995,2006,2010 21 000 15 972 10 190 19 130 21 1 457 69,4 1096 0

Ullared 8:4 1985 3 144 1 906 5 901 10 663 14 890 63,6 954 0

Vessige 18:2 1982, -90 14 646 5 147 3 312 35 933 36 2 649 73,6 1072 0

Valnöten 10 mfl 1971 8 286 4 468 23 032 37 895 48 2 441 50,9 1029 0

Vinkeln 7 2001 14 083 10 540 799 15 859 21 135 22 1 439 65,4 1058 210

Växthuset 18 2002,2006,2010 109 549 87 417 45 545 99 910 46 2 933 63,8 1175 2 933

Växthuset 18, 
Höghusen

2008,201 185 504 151 427 105 434 173 069 108 7 699 71,3 1417 0

Yxan 1 2000 13 584 9 066 17 241 29 148 22 1 757 79,9 1094 0

Äpplet 8 o 9 1994 70 923 48 655 59 911 84 862 58 3 955 68,2 1047 2 623

Fabu

Spettet 1 2016 69 947 53 333 49 800 52 000 0 0 0 0 9 000

S:a FaBo 2 260 344 12 135 696 1 755 777 3 205 323 2 843 185 827 65,4 1 089,0 44 365
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* lägenheterna hyrs ut kallt.

** lägenheterna hyrs ut varmt och med hushållsel

*** primära lokalhyreskontrakt
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