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Vision, affärsidé och
styrande värderingar

Vision
Higabgruppen ska vara
Göteborgs Stads främsta
resurs för utveckling av
fastigheter som stärker stadens
konkurrenskraft samt vara
ledande i att levandegöra
byggnader med kulturhistoriskt värde.

Styrande
värderingar
Kundorientering
· Nära kundsamverkan
med lyhördhet för kundens
önskemål
· Lättillgänglighet och
snabba besked
· Bra fastighetsskötsel,
underhåll och service

Medarbetarskap

Affärsidé
Higabgruppens affärsidé
är att långsiktigt äga, vårda
och utveckla fastigheter
för Göteborgs Stad samt i
samverkan med kunder skapa
verksamhetsanpassade
lokaler. Vår verksamhet ska
medverka till Göteborgs
Stads utveckling.
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· Engagerat personligt
ledarskap
· Delaktighet och medansvar
· Respekt för varandra
· Öppenhet

Långsiktighet
· Äga, vårda och förvalta
våra fastigheter så att de
bevarar eller ökar sitt värde
· Bedriva ett uthålligt
förbättringsarbete

En omfattande upprustning av Stora Saluhallen vid Kungstorget påbörjades våren 2010

Året i sammandrag
Årets resultat efter finansiella poster
uppgick till -75 Mkr (29). I resultatet ingår
realisationsvinster från fastighetsförsäljningar
med 8 Mkr samt nedskrivning av fastigheter
med 109 Mkr.

Likvida medel uppgick vid årsskiftet
till 2 Mkr (3). Checkräkningskredit med ram
om 50 Mkr var nyttjad till 0 Mkr (0).

Den synliga soliditeten
uppgick till 12,0 procent (14,0).

Fastighetsbeståndets
bokförda värde, inklusive pågående
nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till
4 177 Mkr (4 197).

Uthyrningsbar yta uppgick vid
årsskiftet till 628 879 m² (632 776).
Vakansgraden uppgick till 7,4 procent (5,4).
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Higabgruppen i korthet
Strategiskt verktyg för Göteborgs utveckling
Higabgruppens verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Genom att vara
ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet ska vi bidra till stadens
utveckling. I uppdraget ingår också att vårda och utveckla stadens kulturfastigheter.
Verksamheten ska vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg.

Kultur, idrott, utbildning, förvaltning och näringsliv
Higabgruppens kunder finns inom flera av dessa områden som bidrar till en positiv utveckling
av Göteborg. Vi äger flera av Göteborgs mest kända kulturfastigheter samtidigt som vi erbjuder
ändamålsenliga lokaler för främst små och medelstora företag. Drygt hälften av hyresintäkterna
kommer från offentlig verksamhet. Det privata näringslivet svarar för övriga intäkter.

Tre kundinriktade förvaltningsområden
Higabgruppen arbetar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. Förvaltningen är organiserad
i tre olika områden, uppdelade efter kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en
förvaltning enligt kundernas behov och önskemål samtidigt som effektiviteten ökar.
Förvaltningsområdenas kundkategorier:
Ω Livsmedel, hotell och restaurang
Ω Kultur, utbildning och idrott
Ω Hantverk och industri

Dessutom kan alla områden erbjuda kontorslokaler.

Kundanpassad fastighetsutveckling
Genom att anpassa lokaler efter kundernas behov bidrar vi till deras effektivitet och gör det
möjligt för dem att utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete gör också vår förvaltning mer rationell och kostnadseffektiv. Fastighetsutvecklingen omfattar nybyggnation,
ombyggnation och lokalanpassningar.

Goda finanser och stark ägare
Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Kommunala
Förvaltnings AB. Företaget ska vara en långsiktigt stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

Projekt

Higabgruppen

Göteborgs
Stad

· Lokalanpassar
· Projekterar
· Förädlar
· Samverkar
· Planerar
· Vårdar
· Bygger
· Upphandlar

· Förvaltar
· Styr
· Leder
· Specialanpassar
· Initierar
· Miljösäkrar
· Kvalitetssäkrar
· Utvärderar

Projekt

Projekt

Projekt

Higabgruppen är ett strategiskt verktyg för
Göteborgs Stad inom fastighetsområdet.
Genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter
i Göteborg bevarar och skapar vi värden och
bidrar till stadens utveckling

Projekt
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Higabgruppens uppdrag
Higabgruppens verksamhet styrs till stor del av de
direktiv som ägaren, Göteborgs Stad, har ställt upp
för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige.
Av ägardirektivet framgår att Higabgruppen ska:
Ω

Bidra till stadens utveckling

Ω

Vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom
fastighetsområdet

Ω

Vara lyhörda för de värden som präglar Göteborg

Ω

Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter

Ω

Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och
lönsamhet

Ω

Via förvaltning, utveckling, förvärv och avyttring
säkerställa fastigheternas värde och brukbarhet

Ägardirektivet betonar framförallt uppgiften att vårda,
utveckla och förvalta de fastigheter som vi äger och
som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.
Ett annat direktiv är att aktivt främja och tillgodose
intressen när det gäller lokaler, för i huvudsak mindre
företag och organisationer.
Ägaren anger även att verksamheten ska eftersträva
en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfredsställande lönsamhet och soliditet.
Utifrån ägardirektivet har Higabgruppen formulerat
en vision och en affärsidé samt arbetat fram mål och
strategier för att nå dessa.
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Konstmuseet med Konserthuset i bakgrunden
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VD har ordet

Med våra fastigheter stärker vi
Göteborgs konkurrenskraft
I den nya visionen för Higabgruppen slår vi fast att vi ska vara Göteborgs Stads
främsta resurs för utveckling av fastigheter som stärker stadens konkurrenskraft
samt vara ledande i att levandegöra byggnader med kulturhistoriskt värde.

Higabgruppen är göteborgarnas eget
fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar en
betydande del av de hus som gör Göteborg
till Göteborg. Med våra lokaler är vi med
och utvecklar vår stad. Vi skapar möjligheter för tillväxt och ökar värdet av att
leva, verka och bo i Göteborg.
Vi har en stark position baserad på ett
högkvalitativt, mångsidigt och välbeläget
fastighetsbestånd och en bred mix av
kunder. Här finns både offentliga verksamheter, organisationer och privata företag. Våra kunder finns bland annat inom
kultur, idrott, hantverk, industri, restaurang,
och utbildning. Det sistnämnda området
belyser vi lite extra på temasidorna i årets
årsredovisning.

Hög uthyrning och solid ekonomi
Under den djupa lågkonjunktur vi nu lämnat
har vi kunnat behålla vår ställning med
hög uthyrningsgrad och solid ekonomi.

Vår vakansgrad har dock ökat sedan
2009. Orsaken är att både Rådhuset och
Stora Teatern tillfälligt står tomma. Trots
detta kan vi glädja oss åt en jämförelsevis
låg vakansgrad. Betydligt lägre än genomsnittet både för lokalmarknaden i Göteborg
och landets andra storstadsområden.
Det låga ränteläget har gynnat oss. De
hyror som omförhandlats har anpassats
till en marknadsmässig nivå. Vi har också
under året sett över vår inköpsprocess
och beslutat att den ska följa lagen om
offentlig upphandling (LOU) och Göteborgs
Stads inköps- och upphandlingspolicy.
I samband med att Göteborgs stad
beslutade att låta Higabgruppen bygga
Bad- och isanläggningen i Angered gjorde
man en nyemission hos oss med 100 Mkr
som delfinansiering av anläggningen.
Då nu allting är på plats för att uppföra
anläggningen, gör vi därför en avsättning i
årets resultat med motsvarande belopp.

Redovisningsmässigt innebär det en
minuspost på 100 Mkr för 2010. Detta
borträknat är dock årets egentliga resultat
ett plus på 35 Mkr, vilket i stort sett ligger
i linje med vår prognos.

Bra brukande bästa
byggnadsvården
I vår vision säger vi att vi ska vara ledande
i att levandegöra byggnader med kulturhistoriskt värde. Vi har förtroendet att äga
och förvalta ett stort antal kulturhistoriskt
intressanta hus i Göteborg. Samtidigt
som fastigheterna utgör ett historiskt och
kulturellt kapital som vi ska vårda är vår
uppgift att se till att de fungerar på bästa
sätt för verksamheterna som bedrivs i
dem. Husen ska vara synliga och vi strävar
efter ökad tillgänglighet för allmänheten.
De olika kraven på våra kulturhistoriska
byggnader stöder varandra. Ett bra
brukande är den bästa byggnadsvården.

”Higabgruppen
äger och
förvaltar en
betydande del
av husen som
gör Göteborg
till Göteborg”

Stora Tullhuset
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VD har ordet

Vi har ett nära och gott samarbete med
våra kunder, som visar både intresse och
passion för de unika byggnadernas
särskilda kvaliteter.

Klimatinsatser med god effekt
De klimatinsatser vi gör får en god effekt.
Vi fortsätter att sänka våra CO2-utsläpp
och klimatkompenserar dessutom för
hela vår verksamhet. Vi köper vår el och
fjärrvärme enligt kraven för Bra Miljöval.
Våra omfattande erfarenheter av energifrågor ger oss möjlighet att samverka
både med andra kommunala aktörer och
energiföretag för en bättre energihushållning för Göteborgs Stad som helhet.
I vårt system för att kvalitetssäkra
byggprocessens olika delar har vi nu tillfört kravet att alla våra byggnadsprojekt
ska följa det svenska ledningssystemet
Miljöklassad Byggnad. Den nya Idrotts
högskolan på Skånegatan är vårt pilot
projekt och den har som en av de första i
landet klarat kraven för högsta möjliga
miljöklass, Guld.

Renodlar uppdraget
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska vi
renodla vårt uppdrag som fastighetsägare
och inte driva verksamheter i våra fastigheter, varför ansvaret för Gamla Ullevi AB
vid årsskiftet togs över av Got Event.
Genom att koncentrera oss på vår kärnverksamhet kan vi bli ännu effektivare i
utvecklingen av våra anläggningar. Inom
idrotten är vårt nästa stora projekt att
uppgradera Rambergsvallen till allsvensk
standard.

Göran Sylvesten

Ökad uppmärksamhet

Varumärkesprocess

Intresset för oss och våra fastigheter
ökar. Engagemanget för vem och vad
som ska ta plats i Stora Teatern och
Rådhuset efter tidigare hyresgäster är
mycket stort. I arbetet med att hitta nya
verksamheter till Stora Teatern har vi varit
angelägna att höra vad göteborgssam
hället tycker. Vi har bland annat bjudit
in representanter för kulturen, politiken
och näringslivet till en workshop.
Allmänheten har också välkomnats att
lämna synpunkter.
Det känns bra att vi tagit tillvara möjligheten att öppna Rådhuset för göteborg
arna. Tillbyggnaden är trots allt ett av
Sveriges internationellt mest uppmärksammade byggnadsverk. Det har blivit
många visningstillfällen både under
Kulturkalaset och i samband med höstens
Asplund-utställning.

För att öka kännedomen om vår verk
samhet och bli tydligare i våra värden,
kunderbjudanden och budskap har vi
under året inlett en utveckling av vårt
varumärke. Det är en process där samtliga medarbetare kommer att delta och
som ger stora samlande effekter i alla
delar av vårt bolag.
Med ett enastående fastighetsbestånd,
goda kunder och hängivna medarbetare
går Higabgruppen med styrka och tillförsikt in i den uppvändande konjunkturen.
Göteborg i februari 2011

Göran Sylvesten, VD
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Valhalla Idrottsplats

Sjömanstornet

Stora Tullhuset

Mål och uppföljning
Det samlade målet för Higabgruppen är att vara en ansvarstagande, engagerad och
drivande partner i fastighetsfrågor. För att nå dit arbetar vi inom målområdena kund,
medarbetare, fastighet och ekonomi.

Kund

Medarbetare

Övergripande mål

Övergripande mål

Nöjda kunder i affärsmässiga relationer. Organisationen ska
svara mot kundernas behov, krav och önskemål.

Engagerade och stolta medarbetare. Ett starkt engagemang
och stolthet över det vi kan och det vi gör ökar arbetsglädjen
och motivationen att ta ansvar för företagets utveckling.

Detta gjorde vi 2010
Vi arbetade fram en intern plan för ökat kundfokus.
Vi blev tydligare och synligare i vår information vid de
fastigheter som genomgick ombyggnad eller andra större
förändringar.
Vi har deltagit i samverkansprojektet ”Trygg, vacker stad”.
Vi har bland annat satt upp fler papperskorgar och askkoppar
vid våra fastigheter, hållit fler driftmöten med de entreprenörer
som sköter våra områden samt tecknat nya skötselavtal.

Detta gjorde vi 2010

Mål 2011

Mål 2011

Utveckling av en varumärkesplattform för att öka kunskapen
om vår verksamhet. Kundernas nöjdhet med vår information
ska öka från 59 till 75 procent. Kundnöjdheten inom yttre
skötsel ska öka från 61 till 65 procent.

Vi servar och stödjer varandra för att kunna ge ännu bättre
service till våra kunder. Vi har idag medelvärdet 7,4 och siktar
mot att nå medelvärdet 8,5 för medarbetarnas uppfattning om
vilket stöd de får av sina kolleger för att nå det målet.

10
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Vi fortsatte att utveckla det stödjande medarbetarskapet för
att kunna ge ännu bättre service åt våra kunder och nå målet
att bli Göteborgs bästa hyresvärd 2011.
Under året hölls tio frukostdialoger då alla medarbetare
möttes för att öka kunskapen om varandras arbetsområden,
fånga upp idéer och stärka känslan för Higabgruppens
verksamhet.

Mål och uppföljning

Härlanda Kulturhus

Barken Viking

Härlanda Park

Higabgruppens samtliga medarbetare arbetar
aktivt med vår målbild som är ett verktyg för
verksamhetsutveckling.

Fastighet

Ekonomi

Övergripande mål

Övergripande mål

Att vara bäst i tidiga skeden inom fastighetsutveckling.
Långsiktig och uthållig förvaltning.

Detta gjorde vi 2010
Vi genomförde ett stort antal fastighetsutvecklingsprojekt i
form av nybyggnation, ombyggnation och lokalanpassningar.
Vi kvalitetssäkrade byggprocessen i skedena tid respektive kostnad.

Mål 2011
Kvalitetssäkra byggprocessen för rätt slutprodukt.
Samtliga byggprojekt ska följa systemet Miljöklassad
Byggnad. Långsiktiga utvecklingsplaner tas fram för sex
strategiska fastigheter. Affärsmodell för energieffektivisering
ska tas fram.

Långsiktig lönsamhet.

Detta gjorde vi 2010
Vi inledde en dialog med våra kunder om framtida hyressättning i god tid före uppsägningsdatum. Detta för att i
förhand förankra de nya villkoren och ge ett bättre
planeringsutrymme för båda parter.
Samtliga kommersiella hyresavtal som omförhandlades
under 2010 nådde de marknadsmässiga målen.

Mål 2011
Säkerställning av marknadsmässiga hyror för avtal som
omförhandlas 2011.
Inköp av varor och tjänster ska anpassas efter en ny
upphandlingsprocess.

Higabgruppens årsredovisning 2010
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Marknad

Stark ekonomisk återhämtning
Lokalhyrorna börjar stiga igen
Den svenska ekonomin har vänt upp starkt efter krisåren 2008 och 2009.
BNP har ökat med cirka fyra procentenheter under 2010. Arbetslösheten
minskar. Hyrorna för kontorslokaler i Göteborg har stabiliserats. Mot slutet av
året började man också se en viss hyresökning.

Göteborgsregionen är en av de regioner
med snabbast befolkningstillväxt i Europa.
I regionens 13 kommuner bor nu drygt
900 000 personer. Göteborgs Stad har
nära 510 000 invånare. Folkmängden har
ökat stadigt under många år. Fram till
2020 beräknas en ökning med cirka 8 000
personer per år.
Göteborgsregionen följer en långsiktig
strategi för hållbar tillväxt. Det övergrip-

ande målet är att bli en integrerad pendlingsregion och regional marknad med
1,5 miljoner invånare år 2020.

Nya arbetsplatser
Regionkärnan ska förtätas med 30 000
boende och 40 000 arbetsplatser. De
övriga regiondelarna ska stärkas med
90 000 boende och 40 000 arbetsplatser.
Göteborgsregionens tillväxt drivs på

genom det attraktiva läget och miljön för
boende och fritid. Regionen är vidare
Sveriges främsta exportregion med ett
bra logistiskt läge och Nordens största
hamn.
Regionen står för världsledande
ingenjörsprodukter och ligger långt
framme inom forskning och utveckling.
Utbildningsnivån är hög. Här finns en
snabbväxande marknad för tjänster,
kontor och handel.

Stigande hyror

” Göteborgsregionens
tillväxt drivs på
genom det
attraktiva läget
och miljön för
boende och fritid”

Stora Teatern
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Med 3,2 miljoner m2 kontorsyta är StorGöteborg en av de största kontorsmarknaderna i Norden. Centrala Göteborg står
för 850 000 m2.
Under 2009 ökade vakanserna efter en
femårsperiod med relativt låga vakansgrader. Under 2010 har nivån stabiliserats
runt 9,5 procent. Fortfarande sker en viss
ökning av vakanserna i ytterområdena,
men i centrum har de börjat minska.
Hyresnivån för kontor i Göteborg sjönk
2009 med i genomsnitt cirka tio procent.
En begynnande ökande efterfrågan under
2010 har skapat utrymme för stigande
hyror. I Stockholm märktes ökningen
tidigt under året. I Göteborg började
hyresnivåerna under slutet av året stiga i
de mer attraktiva lägena.

Marknad

”Med 3,2 miljoner m2 kontorsyta är
Stor-Göteborg en av de största
kontorsmarknaderna i Norden”

Prognostiserad sysselsättningstillväxt

4 000
3 000
2 000
1 000
0
2006 2007 2008 2009
Göteborg

Stockholm

2010

2011

110
108
106
104
102
100

Källa: Newsec

5 000

Källa: Newsec

98
Index

2006 2007 2008 2009

Stor-Göteborg

Malmö

Mälardalen

2010

2011

Sydsverige

Direktavkastningskrav lokaler (%)

Vakansgrad (%)
18

7

16
14
12

6

10
8
6
4
2
0

2006

2007

Göteborg

2008
Stockholm

2009

2010

Malmö

5

4

Källa: Newsec

Flera nya större kontorsfastigheter togs
i bruk under 2010. Rättscentrum vid
Gamla Ullevi (Vasakronan), Lindholmens
Science Park (NUAB) och Krokslätts
Fabriker (Husvärden) stod tillsammans för
drygt 37 000 m2.
2011 blir nytillskottet nära 40 000 m2.
Bland de större projekten märks ByggGötas ombyggnad av Pagoden på
Gullbergsvass och Skanskas Projekt
Gårda.
Åren 2012 till 2015 beräknas kontorsmarknaden i Göteborg öka med över
100 000 m2. Största enskilda projektet
under den perioden är Stenas planerade
fastighetsprojekt på Södra Älvstranden,
som ensam står för cirka 40 000 m2.

Hyresnivåer kontor (kr/m2)

Källa: Newsec
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Kundrelationer

Dialogen med kunderna utvecklas
Higabgruppen arbetar med en nära kunddialog som vi hela tiden strävar efter att
utvidga och förbättra. Under 2010 har vi på olika sätt skärpt vårt kundfokus ytterligare.

En särskild kundutvecklingsgrupp bestående av fastighetstekniker, kundansvariga
och representanter för företagsledningen
har arbetat med att utveckla vårt kund
fokus i företaget. Gruppen har identifierat
de största kunderna och analyserat
arbetssätt inom förvaltningen. Bland
annat har gruppen gått igenom processen
för felanmälan och kunnat konstatera vilken
stor betydelse information parallellt med
åtgärder har för kunden. Ytterligare en del
av gruppens arbete har varit att tydliggöra
Higabgruppens budskap och ännu klarare
lyfta fram vad vi har att erbjuda.

Årets kundenkät
Cirka 650 kunder deltog i årets kundenkät
och svarsfrekvensen var 53 procent.
Nöjd-Kund-Index (NKI) för 2010 blev 77,
vilket är en minskning från 2009 (NKI 81).
Dock är årets NKI jämförelsevis högt. För
de stora fastighetsbolagen på lokalmarknaden i Göteborg är genomsnittet 2010
NKI 73. För hela riket är NKI 70.
En viktig orsak till vårt minskade NKI är

de stora ombyggnationer som pågått
under året. Vi vet sedan tidigare att det är
svårt att helt undvika irritation och missnöje vid ombyggnader som utförs med
hyresgästerna kvar i lokalerna.
NKI 77 betyder att 77 procent av våra
kunder är nöjda med Higabgruppen totalt
sett. Samtidigt är 26 procent helnöjda.
Om vi enbart tittar på våra 50 största
kunder är hela 91 procent nöjda.
För 2010 fanns ett delmål gällande
antalet nöjda kunder inom yttre skötsel,
som var 65%. Vi nådde till 61%, men
konstaterar samtidigt att det ändå är en
ökning jämfört med 2009 (54%).
I vårt pågående arbete mot målet att bli
bästa hyresvärd i Göteborg 2011 fortsätter
vi nu på en rad sätt att förbättra vår fastighetsskötsel, information, service och
kundvård.

en outhyrd totalyta på 46 234 m2, vilket
innebär en vakansgrad på 7,4 procent.
Det är en ökning från 2009 (5,4 procent),
men samtidigt är den genomsnittliga
vakansgraden för Göteborg 9,5 procent.

Utbildningar
Medarbetare inom förvaltningen har
under 2010 genomgått utbildning
inriktade på goda och affärsmässiga
kundrelationer. Alla kundansvariga och
alla chefer har gått en kurs i proaktivt
säljarbete och förhandling. Fastighets
tekniker har gått kursen “Kundvård för
tekniker”, som handlar om hantering av
kundsituationer av olika slag och för
ståelse för olika kunder med olika behov.

Låg vakansgrad
Higabgruppen har trots den djupgående
lågkonjunkturen lyckats upprätthålla en
låg vakansgrad. Vid slutet av 2010 hade vi

”Higabgruppen
har trots den
djupgående
lågkonjunkturen
lyckats upprätthålla en låg
vakansgrad”
Restaurang Trädgår’n
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Kundrelationer

”En särskild kundutvecklingsgrupp bestående av
fastighetstekniker, kundansvariga och representanter
för företagsledningen har arbetat med att utveckla
vårt kundfokus i företaget”

Nöjd-Kund-Index (NKI)
85
79

80
75

81
77

75

70
65
60
55

2007

2008

2009

2010

Kundfördelning (%)
π

Kommunala nämnder,
bolag och förvaltningar 38,4

π
π

Staten

π

Övriga hyresgäster

15,2

Västra Götalandsregionen

8,7

Totalt uthyrd lokalarea (%)
π Utbildning
π Kultur
π Kontor
π Hantverk och industri
π Idrott
π Omsorg
π Hotell och restaurang
π Livsmedel
π Lager
π Detaljhandel
π Bostad

37,7

18,5
18,2
16,3
14,0
9,1
7,4
6,2
4,8
2,7
2,2
0,6

Uthyrningsbar area (m 2 )
Totalt uthyrd area
Outhyrd area
Totalt uthyrningsbar area

582 645 (598 694)
46 234

(34 082)

628 879 (632 776)
Huvudbrandstationen
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Förvaltningsområde
Livsmedel, hotell och restaurang

Äldre fastigheter får nytt liv

Higabgruppens fastigheter rustas
upp och anpassas fortlöpande
efter moderna krav på funktion,
miljö och ekonomi. Under 2010
har upprustningen av Stora
Saluhallen inletts och flera andra
projekt genomförts.

Stora Saluhallen
Stora Saluhallen vid Kungstorget genomgår en omfattande modernisering och
upprustning. Etapp 1 omfattar cirka en
tredjedel av hallen och påbörjades under
våren.
Det rör sig dels om renoveringsarbeten.
Dels om en anpassning av lokalerna efter
moderna krav på livsmedelshantering.
Systemen för el, VA, värme och kyla
moderniseras och byts. Försäljningsytor
rustas upp. Förvaring och beredningsrum

Förvaltningsområden
Higabgruppens fastighetsförvaltning
är uppdelad i tre områden:
· Livsmedel, hotell och restaurang
· Kultur, utbildning och idrott
· Hantverk och industri

Arken
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moderniseras. Dessutom ansluts hallen
till fjärrkyla.
Vid renoveringen av mellanbjälklaget
upptäcktes att detta var i sämre skick än
förväntat. Därför har delar av bjälklaget
fått göras om, vilket är ett tidskrävande
arbete som förskjutit projektet några
månader.
Under byggtiden har sex hyresgäster
tillfälliga lokaler i en temporär saluhallspaviljong på Kungstorget. En lösning som
efter en omställningsperiod generellt sett

Foto: Carina Gran

Fastighetsförvaltning

fungerat bra. Hyresgästerna beräknas
kunna flytta tillbaka till Saluhallen i
april 2011.
Under 2010 inleddes också planeringen
av etapp 2 av upprustningen, vilken troligtvis
kommer att påbörjas 2011.

Arken
I början av året togs Spa-avdelningen på
Konferensanläggningen Arken i Skandiahamnen i bruk. Higabgruppen har efter
hyresgästens koncept byggt en i många
stycken unik Spa-anläggning.
Den 1 300 m2 stora Art Garden Spa har
utsikt över Göteborgs hamninlopp. Här
finns flera olika typer av bastu, bubbelpool, kall pool, relax, varma källor,
behandlingsrum, ljusterapirum och mörkerrum. Naturtomten utanför används också.
Utformningen håller en medveten
estetisk linje och vill stimulera sinnena
med olika konstverk och installationer.

Ängås Gård
Gården renoverades från grund till tak
2010 och används nu bland annat av
Tynnereds Stadsdelsförvaltning för en rad
olika aktiviteter.

Lagerhuset
Higabgruppens ombyggnad av Lagerhuset
på Heurlins plats vid Rosenlundskanalen
blev klar under 2010. Arbetena har bland
annat bestått av fasadrenovering, nya
ytskikt i entré och trapphus, ombyggnad
av entréer, nya hissar och ny ventilationsanläggning.
För Pusterviksteatern har 1 300 m2 i
huset byggts om och anpassats. Teaterns
nya lokaler innehåller kontor, repetitionslokaler, café och en mindre scen.
Inflyttningen skedde i september.

Uthyrd lokalarea
inom förvaltningområdet (%)
π Omsorg
π Livsmedel
π Hotell och restaurang
π Hantverk och industri
π Kontor
π Kultur
π Detaljhandel
π Bostad
π Lager
π Utbildning
π Idrott

26,6
18,8
17,2
9,4
8,3
2,3
1,9
1,7
0,2
0,1

Förvaltningsområdets
största kunder (m 2 )
Tandvården i Göteborg

32 000

Räddningstjänsten Storgöteborg

15 573

Arken Konferenscenter

12 500

Jakobsdals Charkuteri Intressenter AB

5 017

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

3 890

Uthyrd area
Outhyrd area
Uthyrningbar area inom
förvaltningsområdet

Annika Nordfeldt

13,5

134 986

(137 627)

4 674

(5 777)

139 660 (143 404)

Livsmedel, hotell och
restaurang
I förvaltningsområdet ingår flera av
Göteborgs mest kända fastigheter
inom livsmedel, hotell och restaurang
samt specialfastigheter och vissa
äldre kulturfastigheter.
Här finns bland annat Sjömagasinet,
Feskekôrka, delar av Fiskhamnen,
Hotel Eggers, Huvudbrandstationen i
Gårda, Odontologen, Gathenhielmska
Reservatet och Klippans Kulturreservat.

Från ödegård
till blommande
verksamhet
Efter att ha stått igenbommad sedan
2003 och varit utsatt för vandalisering
och brand har Ängås Gård genomgått en omfattande upprustning som
tagit fram den ursprungliga karaktären.
Här har nu primärvården grön
rehabiliteringsverksamhet för långtidssjukskrivna. Kooperativet ”Vägen
ut!” bedriver arbetsträning med
odling och trädgårdsskötsel för
långtidsarbetslösa. Gården används
också för konferenser och fester.
– Det är en fantastisk förvandling
som vi fått vara med och påverka från
start, säger verksamhetsansvarig
Annika Nordfeldt vid Tynnereds
Stadsdelsförvaltning. Allt har en
gammal härlig atmosfär, som vi
sedan följt upp med inredning och
möbler.
Ängås Gård har anor från början av
1700-talet, då den var tjänsteboställe
för Göteborgs fögderi. Jordbruk
bedrevs ända fram till 1950-talet.
Göteborgs Stad köpte fastigheten
1962 och hyrde ut den till Västra
Frölunda hembygdsförening och
hemvärnet. Mangårdsbyggnaden är
troligen uppförd under senare delen
av 1800-talet. En mindre del av huset
är dock äldre. Gården kom in i
Higabgruppens bestånd 1991.
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Förvaltningsområde
Kultur, utbildning och idrott

Kulturbyggnader på väg
mot nytt innehåll

Planeringen för nya verksamheter i
Rådhuset och på Stora Teatern har
påbörjats under 2010. Vi jobbar
även med ”vardagsförvaltning”
där vi bland annat har ett spännande uppdrag att levandegöra
Kronhusbodarna. Byggnads
vårdande åtgärder och förnyelse
arbeten i flera av våra fastigheter
har därutöver pågått under året.

Konserthuset
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Stora Teatern

Rådhuset

Den tidigare hyresgästen har flyttat ut
under året och vi har påbörjat processen
att hitta en eller flera nya verksamheter
till Stora Teatern. Byggnadens framtid
engagerar och vi känner ansvar för valet
av nya hyresgäster.
Higabgruppen har kommunstyrelsens
uppdrag att finna lämpliga verksamheter.
En workshop har genomförts med personer
verksamma inom kultursfären, kommunpolitiker samt representanter från näringslivet för att få bred förankring. Allmänheten
har också inbjudits att komma med
synpunkter.

Rådhuset blev under året tomt sedan
Tingsrätten flyttat till det nya rättscentret
på Ullevigatan. Göteborgs Stad har visat
intresse för huset och en förstudie pågår
för att se om man varsamt kan anpassa
huset till ny verksamhet.
Rådhusets internationellt uppmärk
sammade tillbyggnad från 1937 ritades av
Gunnar Asplund och anses vara ett av den
svenska modernismens viktigaste verk.
På Kulturkalaset bjöd Higabgruppen
intresserade göteborgare på guidade
visningar av huset. Ett samarbete mellan
Arkitekturmuseet, Göteborgs

Foto: Carina Gran

Stadsmuseum och Higabgruppen har
under året resulterat i en utställning, ett par
seminarier och en bok. Allt med fokus på
Gunnar Asplund och Rådhustillbyggnaden.

Konstmuseet
En omfattande takfotsrenovering
inleddes på Konstmuseet under året.
Konstmuseet från 1923 är världens
främsta inom nordisk konst och har tre
stjärnor i Michelins Green Guide.

Renodlat uppdrag
Vid årsskiftet flyttades verksamhetsansvaret för Gamla Ullevi AB över från
Higabgruppen till Got Event. Vi behåller
ägar- och förvaltningsansvar för arenan
och renodlar vårt uppdrag som fastighetsägare.
Från och med januari 2010 tog vi även
över det ansvar för drift och underhåll av
våra anläggningar Valhalla Idrottsplats,
Valhalla Sport och Ullevi som Got Event
tidigare haft.

Kronhusbodarna
I samverkan med Företagarföreningen
arbetar Higabgruppen för att utveckla
Kronhusbodarna. Syftet är att levandegöra denna historiskt intressanta och
publika Göteborgsmiljö mitt i city.
Hela kvarteret var i början Artilleriets
tyggård. Själva Kronhuset byggdes 1642-54.
Huset är nu bland annat konsertlokal och
hemmascen för GWO (Göteborg Wind
Orchestra).
Kronhusbodarna är från 1760-talet.
Den västra längan är byggd som materialoch vagnshus. Den östra längan byggdes
för Artilleriets pistol- och klensmeder,
svarvare, sadel- och stockmakare.
Kronhusbodarna restaurerades och återinvigdes 1971.
Idag finns det hantverkare med tillverkning och försäljning i kvarteret: Krukmakeri,
urmakeri, glasblåsare, chokladtillverkning,
café, skinn- och läderarbeten och handmålade barnmöbler.

Uthyrd lokalarea
inom förvaltningområdet (%)
π Utbildning
π Kultur
π Idrott
π Kontor
π Hotell och restaurang
π Detaljhandel
π Omsorg
π Lager
π Hantverk och industri

31,7
30,4
16,2
16,1
3,3
1,1
0,7
0,3
0,2

Förvaltningsområdets
största kunder (m 2 )
Göteborgs universitet

79 665

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen

38 690

Got Event AB

32 744

Göteborgs Stadsteater AB

15 100

Västra Götalandsregionen

9 668

Uthyrd area
Outhyrd area
Uthyrningbar area inom
förvaltningsområdet

267 244 (280 319)
17 043

(3 973)

284 287 (284 292)

Kultur, utbildning och idrott

Valhalla Idrottsplats

Fastighetsförvaltning

Förvaltningsområdet omfattar flera av
de stora kända kulturbyggnaderna i
Göteborg, fastigheter för kultur, utbildning och idrott samt olika publika
byggnader. Bland annat Stadsteatern,
Konstmuseet, Stadsbiblioteket,
Konserthuset, Gamla Ullevi och
byggnaderna runt Gustaf Adolfs Torg.

Karl-Gunnar Nordanstad

Nytt ljus över
Ostindiska Huset
– Vi finns i en av Göteborgs vackraste
byggnader. Med den nya fasadbelysningen står huset verkligen fram.
Det säger Karl-Gunnar Nordanstad,
chef Göteborgs Stadsmuseum.
Ostindiska Huset är en av nyckelbyggnaderna i Göteborgs historia.
Det byggdes åren 1747-1762 för
Svenska Ostindiska Kompaniet, som
genom kungligt privilegium skötte
Sveriges Kinahandel med Göteborg
som hemmahamn.
Huset började användas som
museum i mitten av 1800-talet
och firar i den funktionen 150årsjubileum 2011.
Göteborgs Stadsmuseum skapades
i mitten av 1990-talet genom att
olika samlingar för arkeologi, historia,
medicinhistoria, industrihistoria,
skolhistoria och teaterhistoria
sammanfördes.
Den röda tråden i Stadsmuseet är
Göteborgs och Västsveriges. Här
finns omkring en miljon föremål,
cirka två miljoner bilder, lika många
urkunder och dokument, cirka
100 000 böcker och andra skrifter.
Förutom utställningssalar, arkiv,
förråd, bibliotek och kontor finns det
både restaurang och café samt en
museibutik i huset.
– Higabgruppen är måna om att
hålla huset i gott skick och vi har hela
tiden en öppen och produktiv dialog,
säger Karl-Gunnar Nordanstad. Man
arbetar nu bland annat med ljudmiljön,
vilken är ganska jobbig på grund av
alla hårda ytor och öppna utrymmen.
I våra kontorslandskap är problemen
delvis lösta och man fortsätter
närmast med foajén.
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Förvaltningsområde
Hantverk och industri

Från industriproduktion till
konst och dans

På Higabgruppen finns mycket
god kunskap om fastigheterna,
hög teknisk kompetens och stor
flexibilitet när det gäller att på ett
effektivt sätt anpassa lokaler för
nya verksamheter. Under 2010 har
en stor industrilokal i Sockerbruket
byggts om till flera olika lokaler
för ett tiotal mindre företag och
konstnärer.

Barken Viking
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Sockerbruket
Sockerbruket har genomgått en rad förändringar sedan det byggdes 1850. Idag
finns det en rik blandning av industrier,
ateljéer, kontor, lager och restauranger i
fastigheten.
De senaste ombyggnaderna skedde i
samband med att en större hyresgäst
flyttade. Genom lokalanpassningar, som
omfattar cirka 20 procent av Sockerbruket,
återfick denna del av huset sin ursprungliga struktur med flera lokaler av både

mindre och större storlek. Samtidigt
moderniserades lokalerna och en renovering av fasader och fönster inleddes.
Samtliga lokaler i den ombyggda delen
är redan uthyrda. Här finns nu flera
konstnärer, ett elektronikföretag, en klädgrossist och en ny arena och mötesplats
för professionell danskonst.
Dansarenan heter 3:e Våningen. Deras
lokal är 600 m2 och innehåller bland annat
en ny typ av flexibel scen, dansstudio/
repetitionslokal, handikappanpassad

dansscen, kontor, förråd, verkstad, dansarkiv och ett projektrum för experiment
och möten med andra konstformer.

Barken Viking
Under året har förberedelse inför varvsupptagningen av Barken Viking pågått.
Det är dags för underhålls- och renoveringsarbeten första kvartalet 2011. Detta
görs med cirka tio års intervall. Skrovet
ska blästras och målas och riggen plockas
ner och renoveras.
Efter sin sista långresa 1949 förtöjde
Barken Viking i Göteborg för gott. Det
gamla skolfartyget från 1907 är en av tio
bevarade fyrmastade barkar i världen.
Idag används den för hotell och restaurangverksamhet.

Kvibergsområdet
För Kvibergsområdet finns en Idrottsvision
som Göteborgs Stad arbetar efter. Just
nu pågår framtagning av en gestaltningsplan för området. Under hösten har Idrottsoch föreningsförvaltningen i Göteborg,
Fastighetskontoret, Stadsbyggnads
kontoret och Higabgruppen arbetat tillsammans för att få en gemensam överblick över det område som ingår i visionen.
Här samverkar vi över gränserna oavsett
om det är Fastighetskontoret eller
Higabgruppen som är fastighetsägare för
att området ska upplevas som en helhet.
Enligt visionen ska området erbjuda
möjligheter till idrott och rekreation åt alla
samt vara en attraktiv mötesplats och
utflyktsplats för omgivande stadsdelar
och för hela Göteborg. Arbetet genomförs
delvis i ett EU-projekt som ska befrämja
hälsa, naturupplevelser och kulturvärden
samt stärka kopplingarna mellan omgivande
stadsdelar och dess invånare.

Foto: Carina Gran

Foto: Carina Gran

Fastighetsförvaltning

Uthyrd lokalarea
inom förvaltningområdet (%)
π Hantverk och industri
π Kontor
π Utbildning
π Kultur
π Lager
π Idrott
π Detaljhandel
π Omsorg
π Hotell och restaurang
π Livsmedel
π Bostad

34,7
21,8
12,7
7,5
7,0
5,4
3,6
3,1
2,5
1,4
0,3

Förvaltningsområdets
största kunder (m 2 )
Göteborgs Spårvägar AB

28 900

Göteborgs Stad Idrotts- och
föreningsförvaltningen

8 437

Göteborgs Stad Härlanda

6 720

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB

6 520

Göteborgs Stad Lokalförsörjningsförvaltningen

4 489

Uthyrd area
Outhyrd area
Uthyrningbar area inom
förvaltningsområdet

180 321

(180 748)

24 517

(24 332)

204 838 (205 080)

Hantverk och industri
I förvaltningsområdet dominerar
Higabgruppens lokaler för kommer
siella verksamheter. Här finns ett stort
utbud av olika lokaltyper för hantverk,
industri med mera. Bland annat
Angereds- och Grimmereds industribyar, Hantverkshuset Stampen,
Barken Viking, Kvibergsområdet,
Härlanda Park och Brew House.

Jan-Owe Andersson

Ny lokal gör
verksamheten
effektivare
Maskinsopning West AB har haft
lokaler i Angereds Företagsby sedan
1988. Man har haft verksamheten
fördelad på två mindre lokaler under
många år.
– Men sedan årsskiftet finns vi nu
i en enda större maskinhall med
kontor och fikarum i Angereds
Industriby, säger företagets ägare
och VD Jan-Owe Andersson. Det
betyder att vi kan jobba mer rationellt och få en större gemenskap i
företaget.
Maskinsopning West har 10 medarbetare och utför bland annat gatu
underhåll, markskötsel, snöröjning
och mindre asfalteringsarbeten. Man
har flera lastbilar, schaktmaskiner,
hjullastare och sopmaskiner.
Bland kunderna finns kommuner,
fastighetsbolag och bostadsrätts
föreningar.
– Vi har växt undan för undan och
det känns bra med en hyresvärd som
kan möta våra förändrade lokalbehov.
Vi har varit med och bestämt utformningen av portar och annat, så nu
kan alla in- och utpasseringar med
våra maskiner och fordon ske så
smidigt som möjligt.
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Fastighetsutveckling

Fastigheter som skapar värden
för Göteborgs Stad
Enligt vårt ägardirektiv ska vi tillhandahålla lokaler som skapar värden för
Göteborgs Stad. Detta gör vi både genom nybyggnation och förädling av
det befintliga fastighetsbeståndet. Under 2010 arbetade vi inom verksamhetsområdet fastighetsutveckling med ett tiotal större projekt i olika
faser. Bland annat Rådhuset, Stadsbiblioteket och Stora Saluhallen. De
mindre lokalanpassnings- och underhållsprojekten var cirka 100 stycken.
Kvalitetssäkring
Higabgruppen arbetar sedan ett par år
med att kvalitetssäkra byggprocessen.
Hittills har vi täckt in de faktorer som
påverkar tid och kostnader. Nu går vi
vidare med att säkerställa att samtliga
krav i ett projekt identifieras och tas om
hand på ett riktigt sätt för att få rätt slutprodukt.

Rådhuset

Miljöklassning
En del i Higabgruppens kvalitetssäkringsarbete handlar om miljö och klimat. Här
har vi beslutat att från och med 2011 ska
alla byggprojekt följa systemet för Miljöklassad Byggnad. Miljöklassad byggnad
är ett svenskt ledningssystem för att
uppnå en miljöanpassad byggprocess.
Systemet kvalitetssäkrar områdena energi,
inomhusmiljö, fukt och val av material.

Byggnad och har tilldelats slutbetyget
Guld, vilket är det högsta betyget.

Ny bad och isanläggning
Under året har projekteringen av den nya
bad- och isanläggningen i Angereds
Centrum pågått. Bygget beräknas starta
under 2:a kvartalet 2011 och vara klart
under 2013.

Kulturhistoriskt värdefulla
byggnader
I Higabgruppens bestånd finns cirka 100
kulturhistoriskt värdefulla byggnader,
varav 23 förklarats som byggnadsminnen.
Att vårda och utveckla kulturbyggnaderna
är en mycket viktig del i vår verksamhet.
I samarbete med Länsstyrelsen har vi
tagit fram en särskild modell för vård-,
skötsel- och underhållsplaner som vi
arbetar efter.

Idrottshögskolan

Stora Saluhallen
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Den nya Idrottshögskolan som
Higabgruppen byggt för Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs
universitet stod inflyttningsklar i början
av 2011. Anläggningen ligger vid
Katrinelundsgymnasiet på Skånegatan.
Ytan är cirka 3 500 m². Största delen
består av en stor idrottshall och ett testlaboratorium.
Idrottshögskolan är miljöklassad enligt
Bygga-Bo-dialogens system Miljöklassad

Grundförstärkningar
I kvarteret Högvakten med bland annat
Börsen har vi börjat förberedelserna för
de omfattande grundförstärkningsarbeten
som är nödvändiga för att säkra byggnadernas framtid. Arbetet sker i nära
samråd med Länsstyrelsen och antikvarier.
Husen i kvarteret är byggda mellan 1746
och 1849.

Fotomontage: Erséus Arkitekter

Fastighetsutveckling

Visualisering av Stadsbibliotekets nya fasad. Vy från Konstmuseets trappa med Stadsteatern till höger

Stadsbiblioteket växer och utvecklas
till en tydligare mötesplats

H

igabgruppens projekteringsarbete
för utbyggnaden av Stadsbiblioteket
vid Götaplatsen startade i slutet av 2010.
Byggstarten planeras till början av 2012.
Återinvigning beräknas kunna ske under
2013.
Stadsbiblioteket
I oktober 2010 beslutade Kommunstyrelsen att genomföra projektet, som
innebär en bedömd investering på cirka
240 miljoner kronor.
Stadsbiblioteket invigdes under högtidliga former av Astrid Lindgren 1967.
Det blev välbesökt direkt från start.
Besökstrycket är sedan länge hårt och
nya medier har kommit till. Enligt en
utredning från 2005 behöver stadsbiblioteket utökas med cirka 3 500 m² för
att kunna tillgodose allmänhetens och

Kundbehov

Idé –
behovsstudie

Förstudie

verksamhetens växande behov.
Efter ett parallellt uppdrag med fyra
deltagande arkitektkontor valdes förslaget
från Erséus Arkitekter. Planarbetet pågick
under 2008 och i juni 2009 antog byggnadsnämnden detaljplanen. Planen är
dock överklagad och besked väntas
under sommaren 2011.
Den befintliga biblioteksbyggnaden är
cirka 9 400 m² och kommer att i en tillbyggnad mot Lorensbergsparken få ytterligare omkring 2 900 m². En utskjutande
tillbyggnad mot Avenyn och Berzeliigatan
ger ett tillskott på cirka 800 m².
Den nya ytan kommer främst att innehålla verksamheter som idag saknar
ändamålsenliga lokaler. Biblioteket får en
ny och rymligare huvudentré som leder

Beslutsläge

Projektering

Anbud
och upphandling

in till bibliotekets informella del, med
öppen hörsal, utställningsytor och ett
nytt, större och mer exponerat café.
Entréhallen sträcker sig genom byggnadens hela höjd.
I delen mot Avenyn och Berzeliigatan
byggs bland annat fler läsplatser med
utsikt mot Götaplatsen.
Tillbyggnadens exteriör består av en
transparent, uppglasad fasad med inslag
av tegel som knyter an till Götaplatsens
tegelkaraktär. Bibliotekets inre liv bjuds
ut i stadsrummet och stadsrummet
bjuds in i biblioteket. Rollen som en av
stadens viktigaste mötesplatser tydliggörs, vilket är en viktig relation som i
stort saknas idag.

Inflyttning

Byggskedet

Förvaltning

Genom att tydligare kommunicera byggprocessens olika steg ökar vi kundens möjligheter att påverka projektet i positiv riktning
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Ett mångsidigt
utbud av utbildningslokaler
Higabgruppen spelar en
viktig roll för Göteborg
som utbildningsstad. Vi är
hyresvärd för bland annat
studieförbund, friskolor,
yrkesutbildningar,
universitet och högskolor.
Utbildningslokalerna
representerar en bred
variation. Både när det
gäller lokaltyper och läge.
Vi ﬁnns både mitt i city och
i Angered.

En av Europas populäraste
utbildningsstäder
Göteborg är Sveriges största
studentstad och en av de
populäraste platserna att studera
på i Europa.
– Vi har cirka 50 000 studenter
och söktrycket är fortsatt hårt,
säger Mikael Alexandersson,
dekan på utbildningsvetenskapliga
fakulteten vid Göteborgs universitet.

Göteborg är attraktivt oavsett om man
bor och är verksam här eller bara besöker
staden. Göteborg hamnar i topp i de
popularitetsundersökningar som görs.

Pedagogen

”Göteborgs universitet
har internationell
spetskompetens
inom en rad forskningsområden”
Mikael Alexandersson
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Här finns ett stort utbud av nöjen,
kultur, sport och möjligheter till ett mångsidigt friluftsliv. Närheten till havet och
kommunikationsläget med bra förbindelser
både med resten av Sverige och världen
är andra starka fördelar.
Göteborg är en större stad med många
av den mindre stadens fördelar. Det är
nära till det mesta. Mycket ligger samlat
centralt inom bekvämt promenadavstånd.
Universitets olika delar ligger också
centralt, säger Mikael Alexandersson.
Vi har ett unikt citycampus här.

Fullständigt universitet
Göteborgs universitet utgör tillsammans
med Chalmers ett fullständigt universitet

Tema utbildning

Valands Konsthögskola

Odontologen

Annedal – Studietorget

Mediehuset

Pedagogen

Idrottshögskolan

med utbildningar inom alla områden.
– Bredden på utbildningen är inte minst
ett resultat av den öppna anda som
präglat oss från start. Vi är ett universitet
mitt i samhället med stora kontaktytor
mot kommun, län och näringsliv.
Samarbetet över gränserna är en viktig
faktor bakom vår utveckling. Ett bra
exempel är våra lokaler.
Mikael Alexanderssons egen arbetsplats finns i nya Pedagogen. En av
Higabgruppens utbildningslokaler i
Göteborg.
– Byggnaden, läget… Ja, allt är ett
fantastiskt lyft. Den enda del vi inte
lyckades få med oss från Mölndal var
idrottsdelen, men nu har vi tillsammans
med Higabgruppen även löst det.

Nybyggda Idrottshögskolan vid
Katrinelundsgymnasiet har utformats
efter våra önskemål. Den ger oss landets
mest funktionella lokaler i sitt slag och
skapar också en rad synergier med
Katrinelundsgymnasiets idrottslinjer.
Göteborgs universitet i framtiden?
Ja, rollen som Sveriges största
utbildningsuniversitet vill man behålla,
samtidigt som man förstärker forskningsprofilen för att kunna hävda sig i den allt
starkare konkurrensen både i Sverige och
internationellt.

Hälsovetarbacken

Sahlgrenska universitetssjukhuset, övriga
samhället och näringslivet har stadigt fördjupats under senare år. De internationella kontakterna har också utökats och
en rad samverkansprojekt inleds
fortlöpande.
I sina forsknings- och utbildningsstrategier för de närmaste åren pekar
man ut fem sammanhängande miljöer
med forskning och utbildning av hög
kvalitet: Hälsa, Kultur, Miljö, Demokrati
och samhällsutveckling samt Kunskapsbildning och lärande.

Internationell spetskompetens
Göteborgs universitet har internationell
spetskompetens inom en rad forskningsområden. Samarbetet med Chalmers,
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Tema utbildning

Tillskärarakademin i Göteborg utbildar varje år ett 70-tal studenter från hela Norden

Sveriges enda utbildningar för teaterskräddare och modister
I en av de tidigare kasernerna på
Kviberg huserar sedan 2004
Tillskärarakademin i Göteborg. I
den anrika byggnaden från 1890talet har man skapat en kreativ
utbildningsmiljö på drygt 1 700 m2
med modern funktion och hög
trivsel.
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Tillskärarakademin är en hantverksskola
som långsiktigt vill bevara traditionella
hantverk och ge gamla tekniker förnyad
betydelse i vårt moderna samhälle. Det är
den enda skolan i Sverige där man kan
lära sig att skapa hattar, teaterkostymer
och historiska dräkter. Här utbildar man
skräddare för flera av de stora nordiska
teatrarna.
Man har också heltidsutbildningar till
herr- och damskräddare, direktris och i
mönsterkonstruktion. Dessutom bedrivs

en kursverksamhet där man kan få möjlighet att koncentrera sig på special- och
detaljområden som exempelvis modeteckning, korsettsömnad och kavajsömnad.
Tillskärarakademin är en stiftelse som
startade 1946. Varje år utbildas ett 70-tal
studenter från hela landet och övriga
Norden. Utformningen av utbildningarna
gör att kunskaperna och färdigheterna är
användbara både för fortsatta studier i
Sverige och utomlands samt för yrkesarbete.

Tema utbildning

Morgondagens kreatörer
utvecklas på Nordens största
konstnärliga fakultet
I den gamla vackra röda tegelbyggnaden på Kristinelundsgatan
mitt i centrala Göteborg utbildas designers, konsthantverkare
och bildlärare. Här bedrivs också forskning och utvecklingsprojekt inom design och konsthantverk.
HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk har 160-åriga anor och
kunde efter några olika adresser flytta in i sin nuvarande byggnad 1904.
Arkitekt var Hans Hedlund, som bland annat också ritat Stora Saluhallen,
Telegrafen, Schillerska, Allégården, Kontoristföreningens hus vid Bastionsplatsen och Kurs- och tidningsbiblioteket på Vasagatan.
Huset innehåller föreläsningssalar, verkstäder, ateljéer, bibliotek, café, utställningshall och arbetsplatser för studenter och personal. För ett par år sedan
byggde Higabgruppen om delar av huset för att öka tillgängligheten. Nu kan
man komma in med barnvagn och rullstol med hjälp av ramp och en ny hiss.
Skolan har haft olika namn genom åren. Först Slöjdföreningens skola,
populärt kallad ”Slöjdis”. På 1960-talet bytte man namn till Konstindustriskolan.
Sedan 1989 är det Högskolan för Design och Konsthantverk som gäller.
HDK är numera en del av Göteborgs universitet och Nordens största
konstnärliga fakultet. HDK:s vision är att vara en av de mest attraktiva och
spännande konstnärliga högskolorna i Europa. Skolan har en starkt samhällsorienterad profil och uppmuntrar sina studenter att kombinera kreativitet
med ansvar, att erövra yrkesskicklighet och att kombinera den med socialt
engagemang.

Vuxenutbildning för
snabbare inträde på
arbetsmarknaden
I Angereds Industriby nära Angereds
Centrum bedriver ABF Vux utbildning
för cirka 900 elever. De nära 5 000 m2
rymmer lokaler för bland annat olika
typer av yrkesprogram, gymnasiekurser, grundskolekurser och sfi
(svenska för invandrare).
Byggnaden har använts för utbildningsändamål ända sedan den byggdes. ABF Vux
hyr lokalerna av Higabgruppen sedan 2005.
För ett par år sedan byggde Higabgruppen
om cirka en tredjedel av lokalerna. Det rörde
sig dels om en standardmässig renovering.
Dels om en nybyggnad av café och kök så
att ABF Vux kunde anordna en cafékurs.
På grund av befolkningsstrukturen i nordöstra Göteborg har en mycket stor del av
eleverna invandrarbakgrund. Därmed är sfi
dominerande. ABF Vux har en mycket stor
flexibilitet för att kunna anpassa kapaciteten
efter snabbt förändrade situationer. Vid
tidigare stora flyktingströmmar har man haft
över 1 200 elever samtidigt.
ABF Vux är en av de största utbildningsanordnarna i Göteborg. Förutom i Angered
finns man i Odinsskolan, där man för närvarande har 2 500 helårsstuderande.

På HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk finns utbildningar för designers, konsthantverkare och bildlärare. I huset på Kristinelundsgatan har skolan funnits i sedan 1904
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Medarbetare

Stark lagkänsla och stödjande samarbete
ska göra oss till bästa hyresvärden

Antal anställda

π Kvinnor π Män
Medelantal anställda

70
60
50
40
30
20
10
0

2006

2007

Genomsnittsålder

2008

2009

2010

π Kvinnor π Män
Samtliga anställda

55
50
45
40
35
30

2006

2007

2008

2009

2010

Antal årsarbetare

Ett aktivt, engagerat samarbete
mellan medarbetarna och en stark
lagkänsla hör till Higabgruppens
viktigaste tillgångar. Sedan några
år jobbar vi uttalat med att stödja
varandra i alla delar i vår verksamhet.
Det stödjande medarbetarskapet
är en nyckelfaktor när vi siktar mot
målet att bli Göteborgs bästa
hyresvärd 2011.
Ett internt mått på det stödjande medarbetarskapet får vi i en återkommande
minienkät. En av frågorna är: ”I vilken
grad känner du att dina arbetskamrater
servar och stödjer dig för att bli bästa
hyresvärden 2011?”. Vårt mål för 2010 var
här att få betyget 8,5 på en tiogradig skala.
Vid den senaste mätningen i januari 2011
nådde vi 7,4, vilket var en knapp minskning
från mätningen i januari 2010 (7,8).
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Medarbetarskapets styrande värderingar
betyder bland annat ett engagerat och
personligt ledarskap, delaktighet och
medansvar, respekt för varandra och
öppenhet. Värderingarna ska genomsyra
vår dagliga verksamhet.
Med utgångspunkt från Higabgruppens
mål har varje medarbetare personliga
mål, vilka följs upp ett par gånger per år.

2006
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2010

Genom öppenhet och aktiv kommunikation skapar vi möjligheter för det stödjande medarbetarskapet och kan fortsätta
att höja kvaliteten och effektiviteten på
våra arbetsinsatser.
Gemensamma frukostdialoger för alla
medarbetare är återkommande tillfällen
för information och dialog. Syftet är att

öka kunskapen om varandras arbetsom
råden, fånga upp idéer och stärka känslan
för Higabgruppens verksamhet.
Varje år hålls tio frukostdialoger.
Ämnen som togs upp under 2010 var
bland annat våra fastighetsförsäkringar
hos Göta Lejon, kundenkäten och vårt
klimatkompenseringsprojekt i Indien.
Dessutom gav vår VD information från
styrelsemötena.

Ny VD
Göran Sylvesten tillträdde som VD för
Higabgruppen i januari 2010.

62 anställda
I december 2010 hade vi 62 anställda.
Totalt nyanställdes fyra medarbetare
under året. Förutom ny VD har tre nya
medarbetare anställts för att ersätta de
som gått i pension på Fastighetsutveck
lingsavdelningen. Tre medarbetare har
slutat under året.
I samband med att Got Event övertog
verksamheten på Gamla Ullevi vid års
skiftet 2010/2011 övergick fem av våra
anställda till dem.

Jämställdheten ökar
Enligt Higabgruppens jämställdhetsplan
ska andelen kvinnor i organisationen öka.
En utveckling som också skett sakta men
säkert de senaste åren.

Utbildning
Flera personalutbildningar genomfördes
under året. Bland annat inom kundvård,
arbetsmiljö och brandskydd.

Framstegsstipendier
För fjärde året delade Higabgruppen ut
framstegsstipendier till två elever på
Angeredsgymnasiet och två elever på
Bräckegymnasiet. Det som premierades
var bra studieresultat. Stipendiaterna har

Foto: Carina Gran

Medarbetare

I projektet med takfotsrenovering på Konstmuseet var både fastighetstekniker, projektledare och kundansvarig involverade – Roberto De Feo,
Louise Martinsson och Patrick Bernvid

också varit goda föredömen för sina
kamrater. Syftet med stipendiet är att
uppmuntra till utbildningar inom hantverksyrken.

Administration

Gesällstipendier

Kundansvariga

Yrkeskategorier
Projektledare

2006

2007

Kulturkalaset
Vårt återkommande deltagande i Kulturkalaset i Göteborg engagerar många av
våra medarbetare. Där ges möjlighet att
möta göteborgarna och presentera våra
fastigheter och vår verksamhet. Även i år
var vårt tält i Bältesspännarparken välbesökt. I samband med Kulturkalaset
arrangerade vi guidade visningar av den
arkitektoniskt unika Rådhustillbyggnaden.

Företagsledning
Fastighetstekniker

2009

2010

8

9

9

9

10

12

12

13

14

13

3

3

3

9

9

9

8

8

Marknadsförare

Vid årets gesäll- och mästarbrevsutdelning i Göteborg bidrog Higabgruppen
med sammanlagt sju yrkesstipendier till
frisörer, målare, bagare och konditorer.

2008

7

8

8

7

7

15
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14
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16

Fastighetsskötare

3

2

2

2

2

Servicetekniker

4

4

4

4

3

58

58

62

63

62

Summa

Ålderfördelning

2006

2007

2008

2009

2010

18 – 29 år

1

1

2

2

2

30 – 39 år

19

18

14

15

13

40 – 55 år

18

20

29

32

35

56 – år

20

19

17

14
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Miljöarbete

Genomgripande analys av miljöfrågorna ger
kunskap för ett ännu effektivare miljöarbete
Higabgruppens miljöråd har under
2010 analyserat bolagets miljö
frågor och bedömt våra styrkor,
svagheter och möjligheter samt
vilka eventuella miljörelaterade hot
vi står inför. Med analysresultaten
som grund har Higabgruppens
företagsledning gett miljörådet i
uppdrag att sammanställa en femårsplan för bolagets miljöarbete,
vilken nu håller på att färdigställas.

Planen utgår från företagets miljöpolicy,
riktlinjer och övergripande miljömål.
Kvantifierade och tidssatta huvudmål och
delmål har arbetats fram tillsammans
med en handlingsplan och aktiviteter för
att nå målen. Målen och aktiviteterna
påverkar alla företagets avdelningar.
Vi känner nu att vi har en mycket bra
kunskap om hur vår verksamhet påverkar
miljön och vad vi behöver göra inom miljö
området för att bibehålla vår trovärdighet
när det gäller vårt miljöengagemang.

Ökad kommunikation
Vi kommer även att öka kommunika
tionen kring miljöfrågor med våra kunder.
Dels för att de ska känna till hur vi arbetar,
men också för att ta reda på hur kunderna

Sjömagasinet
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påverkar miljön och hur vi tillsammans
kan arbeta och skapa förutsättningar
för att minska vår gemensamma miljö
påverkan.

Energiingenjör
För att göra Higabgruppens arbete med
energieffektivisering mer systematiskt och
operativt har vi anställt en specialiserad
energiingenjör. Genom energiingenjörens
återkommande driftmöten med bolagets
tekniker har vi fått underlag för en energimässig definition av samtliga fastigheter.
För att nå bredd och kunna göra lönsamma åtgärder under 2011 och framöver
har vi börjat planera för ett energioptimeringsprojekt som omfattar hela fastighetsbeståndet. Projektet ska ta ett hel-

Miljöarbete

Vi fortsätter att minska våra CO 2 -utsläpp och klimatkompenserar i
samma Gold Standardcertifierade CDM-projekt i Indien som tidigare

hetsgrepp om byggnaderna och täcker in
såväl teknik, drift och ekonomi som varumärke, finansiering och kundpåverkan.
Alla energisparåtgärder som bedöms
som lönsamma för Higabgruppen och
våra kunder ska genomföras.

Energistrategisk roll
Genom vårt stora och mångskiftande
fastighetsbestånd och den kunskap och
breda erfarenhet vi har skaffat oss inom
energifrågor är vi en av nyckelspelarna på
energiområdet i Göteborg.
Vi vill vara med och ta ett större ansvar
för Göteborgs Stads energistrategi. Vi
deltar i olika samarbetsprojekt med större
kunder, energileverantörer och förvaltningar i Göteborg. Vi får också ett allt

större samarbete med privata företag när
det gäller energi och miljö.

Klimatkompensering
Samtidigt som vi arbetar vidare med att
minska våra CO2-utsläpp fortsätter vi
att klimatkompensera i samma Gold
Standard-certifierade CDM-projekt (Clean
Development Mechanism) i Indien som
tidigare. Bakom Gold Standard finns WWF,
Greenpeace International och ett 60-tal
andra organisationer.

Miljöklassad byggnad
Higabgruppen har nu tagit beslut om att
alla projekt, stora som små, ska följa
Bygga-Bo-dialogens ledningssystem
Miljöklassad Byggnad.

Vårt pilotprojekt är den nya Idrottshögskolan på Skånegatan som vi projekterat
och byggt i enlighet med systemet.
Skolbygget har nu bedömts och har som
en av de första byggnaderna i landet
erhållit högsta möjliga betyg: Guld.
Bygga-Bo-dialogen har varit ett
samarbete mellan företag, kommuner
och regeringen för att få en utveckling
mot en hållbar bygg- och fastighetssektor
i Sverige. Genom att bygga enligt
Miljöklassad Byggnad säkerställer vi att
den färdiga produkten blir en byggnad
med låg energianvändning utan inbyggda
miljö- och hälsoskadliga ämnen och utan
fuktproblematik. Detta ger även förutsättningar för en god innemiljö för brukarna.

Kretsloppsparken
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Miljöarbete

Stora Teatern

Miljöpolicy för Higabgruppen
– framtagen inom ramen för Göteborgs Stads miljöpolicy
Higabgruppen ska bidra till hållbar utveckling genom att bedriva verksamheten med minsta möjliga
påverkan på miljön. Vi ska sträva efter att medverka till att de 16 svenska miljökvalitetsmålen nås.
Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om verksamheten bedrivs av våra egna
medarbetare, leverantörer eller samarbetspartners. Vi ska uppmuntra och skapa förutsättningar för
våra kunder och brukare att följa vår miljöpolicy.
Higabgruppen ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, som en av
förutsättningarna för att nå företagets mål. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och
förordningar som minimikrav.
Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som ska följas upp årligen.

Higabgruppen
köper nu både fjärrvärme och el märkt
med Bra Miljöval

Miljöbelastning
Higabgruppens miljöbelastning under 2010, till följd av uppvärmning av byggnader och varmvatten
samt kylning med fjärrkyla, redovisas nedan som emissioner av koldioxid, kväveoxider och svavel.
Siffrorna inom parentes är värdena för 2009.
Under 2010 har Higabgruppen enbart köpt fjärrvärme märkt med Bra Miljöval. Denna värme är i
huvudsak producerad med träflis som bränsle i Sävenäsverket. Detta är anledningen till den kraftiga
sänkningen av koldioxidutsläpp och den kraftiga höjningen av kväveoxidemissioner.
Koldioxid:

252 (3 200) ton

Kväveoxider:

12 279 (2 280) kg

19,5 (3,60) g/m 2

209 (245) kg

0,33 (0,40) g/m 2

Svavel:
Yta:

0,40 (5,10) kg/m 2

628 879 (632 776) m 2

Källor: Värden för olja och naturgas är hämtade från Naturvårdsverket.
Värden för fjärrvärme och fjärrkyla är energileverantören Göteborg Energi AB redovisade siffror för 2010.

Utsläpp koldioxid (ton/år)
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Utsläpp svavel (kg/år)
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Milstolpar i
Higabgruppens utveckling
1966

Moderbolaget Higab bildas efter beslut i
Kommunfullmäktige.

1970

Higabgruppens första projekt, Hantverkshuset
Stampen vid Svingeln, står klart.

1987

De fastigheter som tidigare förvaltats av
Göteborgs Saluhallsförvaltning, bland annat
Feskekôrka, Stora Saluhallen och Partihallsoch Slakthusområdet förvärvas.

1990

Kommunfullmäktige beslutar att sälja ett stort
antal kulturfastigheter till Higabgruppen.
Dotterbolaget Kulturfastigheter i Göteborg AB
bildas för att förvalta fastigheterna, däribland
Röhsska Museet, Rådhuset och Ostindiska
huset. Samma år förvärvas även Fiskhamnen
och Saluhall Briggen.

1994

Higabgruppen förvärvar samtliga aktier i
AB Långedrag, vilket innebär att fastighetsbeståndet utökas med bland annat
Sjömagasinet och ett stort markområde vid
Långedragsudden.

1995

Förvärv av mark och flera byggnader i
Kvibergsområdet.

1998

Restaurang Trädgår´n återuppförs efter brand.
Barken Viking och Härlanda fängelse förvärvas.

2003

Biotech Center på Medicinareberget invigs.

2004

Brew House står färdigt efter ombyggnad.

2006

Pedagogen, Higabgruppens största projekt
hittills, invigs.

2007

Mediehuset i Annedal och Kretsloppsparken
Alelyckan invigs.

2009

Gamla Ullevi invigs. Higabgruppen förvärvar
Fastighets AB Rantorget och tar därmed över
ägande och förvaltning av Vagnhallen i Gårda.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören

Väsentliga händelser

metod som utgår från direktavkastningen

för Hantverks- och Industrihus i

Under året har Higab sålt Bergslagsbanans

för varje fastighet. Syftet med värderingen

Göteborg AB, Higab, (organisations-

Stationshus till Västra Götalandsregionen.

är att säkerställa att de enskilda fastig

nummer 556104-8587) avger härmed

Vidare har två markförsäljningar skett i

heternas bokförda värde ej överstiger

dotterbolaget Kigab, dels mark i Klippan

verkligt värde. Vid beräkningen används

samt del av mark på Härlanda Park.

individuellt framtagna direktavkastnings-

årsredovisning och koncernredovisning
för verksamhetsåret 2010.
Allmänt om Higabgruppen
Higabgruppens uppdrag är att aktivt medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad
genom att vara ett av stadens strategiska
verktyg inom fastighetsområdet. I upp
draget ligger också att bolaget ska tillvarata
och vara lyhörd för de värden som präglar
Göteborgssamhället. Higabgruppen äger
och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar yta om totalt 628 879 m2 (632 776 m2 ).
Fastighetsbeståndet består i huvudsak av
lokaler.
Higabgruppens affärsidé är formulerad
direkt utifrån uppdraget från ägaren.
Higabgruppen ska bidra till stadens utveckling samt vara ett strategiskt verktyg för
Göteborgs Stad inom fastighetsområdet. I
uppdraget ingår också att vårda och utveckla
Göteborgs Stads kulturfastigheter.
Vidare arbetar Higabgruppen utifrån en
målbild som syftar till att infria fyra över
gripande mål för år 2010. Målen ligger inom
områdena Kund, Medarbetare, Fastighet
och Ekonomi. Måluppfyllelse ska nås
genom ständig förbättring av den befintliga
verksamheten.

I slutet av året har samtliga avtal tecknats
för uppförandet av den nya Bad- och
isanläggningen i Angered. Detaljplanen för
området är klar och första spadtaget beräknas tas under våren 2011. Total projektkostnad bedöms ligga mellan 340-360 Mkr. I

krav per fastighet. Utgångspunkterna i
värderingen har varit:
• Förväntade hyresintäkter och driftskostnader för det kommande året.
• I driftskostnaderna ingår eventuella tomt-

samband med detta har en avsättning

rättsavgälder samt interna administra-

gjorts för att möta framtida nedskrivnings-

tionskostnader med 25 kr/m².

behov på 100 Mkr. För att täcka nedskrivningen har Higab tidigare erhållit medel från
ägaren genom en nyemission.
Under året har Kigab sagt upp och avhyst
hyresgästen på Stora Teatern, då de inte
erlagt hyra enligt hyreskontraktet. Tvisten
kommer nu att gå in nästa steg där krav för
ej erlagd hyra samt eventuella skadeståndsanspråk i samband med kontraktsbrott
kommer att framläggas. Hyresgästen
avhystes i oktober och ett brett arbete har
nu påbörjats för att hitta bästa lämpliga
verksamhet till fastigheten.
Under året har arbetet med vibrations-

• Underhållskostnaderna som legat till grund
i beräkningen har schabloniserats till;
– 100 kr/m² där ansvaret och kostnaden
för såväl yttre som inre underhåll åvilar
Higabgruppen.
– 60 kr/m² där enbart ansvaret för det yttre
underhållet ligger på Higabgruppen.
• Avkastningskravet som använts vid beräkning av fastighetsvärde har differentierats
beroende på fastighetens läge och
kategori. Dessa avkastningskrav varierar
mellan 6,0 till 10,5 procent.

dämpning på Gamla Ullevi fortsatt. Arbetet

För fastigheter som vid värderingstillfället

syftar till att lösa de problem som uppstår i

har ett högre bokfört värde än det aktuella

närområdet när publiken på Gamla Ullevi

bedömda verkliga värdet görs en individuell

hoppar i takt. Installationen är klar men

prövning. Nedskrivningar görs efter denna

injusteringen har tagit något längre tid än

prövning med erforderligt belopp.

beräknat varför systemet körs i sin helhet

Individuella prövningar har medfört ned-

Ägarförhållanden

för första gången vid säsongsstart 2011.

skrivning av en fastighet i koncernen till ett

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs

Alla tester visar på positivt resultat och

belopp om 9,1 Mkr (35,6 Mkr). I moder

Kommunala Förvaltnings AB, GKF, (organisa-

målet är att minska vibrationerna i när

bolaget har nedskrivning av en fastighet

tionsnummer 556537-0888 med säte i

området med 75 procent.

gjorts med ett belopp om 9,1 Mkr (0,0

Göteborg) som ägs av Göteborgs Stad.

Enligt ett beslut i kommunfullmäktige under

Mkr). Därutöver har moderbolaget gjort en

hösten så övergår Gamla Ullevi AB från

avsättning för att möta framtida nedskriv-

Koncernstruktur

Higabgruppen till Got Event AB, som blir den

ningsbehov i projekt med ett belopp på

Higab, är moderbolag i Higabgruppen.

nya huvudägaren. Verksamhetsansvaret går

100,0 Mkr (0,0 Mkr).

Inom bolagsgruppen finns fem helägda

över till Got Event AB, men fastigheten Gamla

I dotterbolaget Kigab är fastigheten Stora

dotterbolag och ett dotterdotterbolag.

Ullevi kommer även i fortsättningen att ägas

Teatern vakant från och med tredje kvartalet.

Dessa är Kulturfastigheter i Göteborg AB,

och förvaltas av Higabgruppen. Övergången

Bolaget bedömer att fastighetens marknads-

AB Långedrag, Fastighets AB Rantorget,

sker från och med den 1 januari 2011.

värde överstiger det bokförda värdet beaktat
framtida hyresnivåer samt marknadens

Gamla Ullevi AB, Fastighets AB Parkgatan
samt Trafik AB Göteborg-Särö. Trafik AB

Fastigheternas värde

direktavkastningskrav för liknande fastigheter.

Göteborg-Särö är för närvarande under en

Koncernens fastighetsbestånd internvärderas

Vidare bedömer bolaget att en nyuthyrning av

likvidationsprocess.

årligen. Detta görs enligt en värderings

lokalerna kommer ske inom en snar framtid.
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Förvaltningsberättelse (forts)

Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid

bolaget. Enligt avtalet står säljaren för de

varje bokslutstillfälle. Om det visar sig att

kostnader som kan komma att uppstå vid

en fastighet som varit föremål för nedskriv-

en framtida sanering.

ning, på ett varaktigt sätt kan bedömas till
viss del eller helt, ha återfått sitt värde, åter-

Personal

förs tidigare nedskrivningar motsvarande del

De flesta av koncernens anställda finns i

över resultaträkningen. Efter genomförd

moderbolaget. I koncernen finns det en av

analys konstateras inga reverseringsbehov

styrelsen fastslagen jämställdhetsplan,

av tidigare gjorda nedskrivningar.

vilken revideras årligen. Alla anställda ska
under året ha ett utvecklingssamtal med

Miljöredovisning

närmaste chef samt ett uppföljningsmöte

Inom Higabgruppen pågår löpande arbete

avseende satta mål i utvecklingssamtalet.

med att minimera vår inverkan på miljön.

I koncernens målbild finns ett specifikt
övergripande mål för personal, vilket är att

• Higabgruppen ska bidra till hållbar utveck-

NMI, nöjd medarbetarindex på 75 ska upp-

ling genom att bedriva verksamheten

nås under 2011. Någon medarbetarunder-

med minsta möjliga påverkan på miljön.

sökning har inte genomförts under 2010,

• Higabgruppen ska sträva efter att
medverka till att de sexton svenska
miljökvalitetsmålen nås.

men under 2009 genomfördes en undersökning som visade på ett NMI om 80.
Under 2010 har arbetet med att serva och
stödja varandra arbetats igenom på respek-

Miljöpolicyn avser hela företagets verk

tive avdelning och en uppföljning av dessa

samhet, oavsett om verksamheten bedrivs

frågor har skett två gånger under året med

av egna medarbetare, leverantörer eller

separata enkäter.

samarbetspartners. Vidare ska Higabgruppen

Sjukfrånvaron i koncernen har för året

uppmuntra och skapa förutsättningar för

minskat och uppgår till 2,6% (4,3%).

koncernens kunder och brukare att efter

Bolaget arbetar aktivt med att minska sjuk-

leva miljöpolicyn.

frånvaron. Bland annat erbjuds alla anställda

Higabgruppen ser miljöarbetet, präglat av
långsiktighet och helhetssyn, som en av

energimassage samt aktivitetsstöd för
regelbunden motion.

förutsättningarna för att nå företagets mål.
Samhällets krav enligt lagar och förordningar
betraktas som minimikrav.
I koncernens målbild för 2010 finns det

relativt små i förhållande till marknaden,

där koncernens CO 2-utsläpp ska halveras

cirka 7% (5%). Motsvarande siffra för

utifrån 2006 års nivå. Under föregående år

moderbolaget är cirka 6% (6%). De flesta

inriktades arbetet på att fortsätta minska

vakanta ytorna i moderbolaget finns på

CO2-utsläppen i verksamheten. Under

Sankt Sigfridsgatan 85, i dotterbolaget AB

2010 har ett trettiotal fastigheter genom-

Långedrag på Kvibergsområdet och i dotter

gått intrimning för energieffektivisering.

bolaget Kigab på fastigheterna Stora Teatern

Utfallet kommer att följas upp under 2011.

och Rådhuset. Av de uthyrda ytorna hyrs

Higabgruppens årsredovisning 2010

cirka 62% (60%) ut till hyresgäster som

ut ett mindre markområde som nyttjas till

kommun, landsting och stat, resterande

bensinstation. I arrendeavtalet finns en

avser privata hyresgäster. Motsvarande siffra

klausul om att hyresgästen ska svara för

för moderbolaget är 57% (53%). Koncernens

kostnaderna för återställande av marken vid

hyreskontrakt har en fördelning avseende

avflyttning. Dock föreligger en risk att kost-

förfallodag där 36% (19%) förfaller inom ett

naden för återställandet kan komma att

år, 61% (78%) inom två till fem år och 3%

drabba bolaget om hyresgästen inte klarar

(3%) om fem år eller mer. Motsvarande för

sina miljöåtaganden.

moderbolaget är 36% (18%) inom ett år,

Vid förvärvet av Fastighets AB Rantorget
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Koncernens vakanta ytor är fortfarande

ett fastslaget barriärbrytande mål för 2011

Dotterbolaget AB Långedrag arrenderar

Gustav Adolfs Torg

Väsentliga risker och osäkerhets
faktorer

reglerades miljöåtaganden avseende eventuella markföroreningar som kan finnas i

61% (79%) inom två till fem år och 3%
(3%) om fem år eller mer.
Koncernen utsätts genom sin verksamhet

Förvaltningsberättelse

för olika finansiella risker, som effekterna av

därmed koncernen till viss del beroende på

förändringar på priser och räntesatser på

utslag i domstol. Ärendet beräknas att tas

ränte- och kapitalmarknaden. Styrelsen har

upp i Tingsrätten under slutet av 2011.

fastslagit en finanspolicy, vilken eftersträvar
att minimera potentiella ogynnsamma

Förväntad framtida utveckling

effekter för koncernens finansiella resultat.

Koncernens och moderbolagets förvänt-

I policyn framgår bland annat att den genom

ningar på 2011 är att bibehålla den höga

snittliga räntebindningstiden på låneportföljen,

uthyrningsgraden samt ytterligare förstärka

långsiktigt ska matchas mot den genom-

den i de fastigheter som är under ombyggnad

snittliga löptiden på bolagets hyresavtal,

och upprustning. Resultatutvecklingen för

det vill säga 3,0 år. En avvikelse från denna

koncernen bedöms hamna på en högre nivå

får dock göras på ± 1 år. Styrelsen har också

än för 2010 beroende på att Gamla Ullevi AB

fastslagit en kreditpolicy, vilken inriktar sig

sålts till Got Event AB per den 1 januari 2011

på att säkra inkomster från uthyrningen.

samt att någon ytterligare avsättning för att

Koncernen har även mandat att göra

möta framtida nedskrivningsbehov i projekt

transaktioner med derivatinstrument, såsom

ej föreligger i dagsläget. För moderbolaget

ränteswappar och räntetak. Det är dock

bedöms resultatet ligga bättre än årets nivå

endast moderbolaget som äger rätt att göra

då någon ytterligare avsättning för att möta

sådana transaktioner.

framtida nedskrivningsbehov i projekt ej

Den rådande tvisten på Stora Teatern kan

föreligger i dagsläget.

komma att påverka dotterbolaget Kigab och

Så läser du
siffrorna
Resultaträkningen
Resultaträkningen ska visa före
tagets resultat för räkenskapsåret
samt redogöra för hur det har
uppkommit. Den utgör ett under
lag för bedömning av företagets
lönsamhet och är ett viktigt
instrument för att analysera
företagets framtid. Resultat
räkningen är en uppställning av ett
företags intäkter och kostnader.
Skillnaden däremellan utgör
företagets vinst eller förlust.
Balansräkningen
Balansräkningens syfte är att
beskriva företagets finansiella
ställning vid en viss tidpunkt.

Förslag till vinstdisposition

Balansräkningen beskriver
bolagets tillgångar, eget kapital

Moderbolaget

och skulder. På balansräkningens

Till årsstämmans förfogande (kr):

”tillgångssida” redovisas de till-

Balanserade vinstmedel

356 704 040

gångar företaget har. Det är dessa

Nettoeffekt av koncernbidrag efter skatt

-23 810 745

som ska generera företagets

Årets resultat

-37 717 853

resultat. På balansräkningens

Summa

295 175 442

”skuldsida” redovisas hur tillgångarna finansierats.

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
Kassaflödesanalysen

disponeras på följande sätt:
- till ny räkning överförs
- utdelning till aktieägare
Summa

288 375 442

Kassaflödesanalysen visar

6 800 000

skillnaden mellan bolagets

295 175 442

Koncernbidrag har lämnats till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB
med 7 600 tkr.

kontanta in- och utbetalningar.
Kassaflöden visar om företagets
verksamhet medför kapital-
behov eller ger kapitalöverskott.
Kassaflödesanalysen redovisar

Koncernbidrag har erhållits från dotterbolagen (tkr):

hur kassaflödena sett ut för den

Fastighets AB Parkgatan

246

löpande verksamheten (bland

Fastighets AB Rantorget

8 928

annat hyresintäkter och drifts

Koncernbidrag har lämnats till dotterbolagen (tkr):

kostnader), investeringsverk-

Kulturfastigheter i Göteborg AB

-7 269

samheten (bland annat investe-

AB Långedrag

-5 054

ringar och försäljningar av

-21 559

byggnader och mark) samt

Gamla Ullevi AB

Summa	-24 708

finansieringsverksamheten

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
finansiella rapporter. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr) där ej
annat anges. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

amortering av skulder).

(bland annat upptagna lån och

Higabgruppens årsredovisning 2010
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Förvaltningsberättelse

Resultaträkningar
Koncernen
Tkr

Moderbolag

Not

2010

2009

2010

2009

Hyresintäkter

2

595 383

582 881

382 952

370 685

Övriga intäkter

3

26 099

61 641

10 029

2 180

621 482

644 522

392 981

372 865

Driftskostnader		

-215 560

-204 344

-107 933

-107 702

Underhållskostnader		

-130 684

-131 659

-74 338

-82 092

Avskrivningar och nedskrivningar

-220 768

-140 937

-187 294

-75 736

Rörelsens intäkter

Summa intäkter		
Rörelsens kostnader

9

Summa kostnader för fastighetsförvaltning		-567 012	-476 940	-369 565	-265 530
Bruttoresultat		

54 470

167 582

23 416

107 335

Försäljnings- och administrationskostnader		

-26 957

-26 907

-26 957

-26 907

Övriga rörelseintäkter

4

-

2 504

-

2 504

Övriga rörelsekostnader

4

-4 800

-

-4 800

-

5, 6

22 713

143 179	-8 341

82 932

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader

23

205

1 039

56 237

58 100

Räntekostnader		

Ränteintäkter

-97 866

-114 813

-99 177

-115 895

Finansnetto		-97 661	-113 774	-42 940	-57 795
Resultat efter finansiella poster		-74 948
Bokslutsdispositioner

7

-

Resultat före skatt		-74 948
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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8

19 341

	-55 607

29 405	-51 281
-

25 137

526

526

29 405	-50 755

25 663

-7 893

13 037

-6 885

21 512	-37 718

18 778

Förvaltningsberättelse

Kommentarer till Resultaträkningarna i koncernen
Förändringar i fastighetsbeståndet

Driftskostnader

förvaltningen uppgick till 110,1 Mkr

Under året har fastigheten Bergslagsbanans

Driftskostnaderna uppgick till 215,6 Mkr

(103,9 Mkr). Avskrivningarna har ökat

Stationshus sålts till Västra Götalands

(204,3 Mkr) vilket är en ökning med 11,3 Mkr.

beroende på färdigställda projekt som

regionen. Vidare har mark sålts i Klippan

Per m2 uppgick driftskostnaderna till 343 kr

tagits i anspråk, samt helårseffekt från för-

och på Härlanda Park.

(322 kr). Ökningen återfinns i posterna

värvet av Fastighets AB Rantorget. Under

fastighetsskötsel och värme beroende på

året har en nedskrivning i fastighetsförvalt-

en snörik och kall vinter.

ningen gjorts, vilken uppgick till 9,1 Mkr

Resultat
Higabgruppens bruttoresultat uppgick till

(35,6 Mkr). Avsättning har gjorts för att möta

54,5 Mkr (167,6 Mkr). Resultatförändringen

Kronor per m 2

beror på nedskrivningar samt avsättning för

framtida nedskrivningsbehov på projekt om

2010

2009

Fastighetsskötsel

57

43

100,0 Mkr (0,0 Mkr). Avskrivningar på

att möta framtida nedskrivningsbehov på

El

32

37

inventarier uppgick till 1,6 Mkr (1,5 Mkr).

projekt. Hyresintäkterna har under året förbättrats med 12,5 Mkr, vilket beror på själv-

Värme
(fjärrvärme, gas och olja)

74

57

Försäljnings- och administrations

kostnadsavtal samt indexregleringar.

VA

9

9

Renhållning

9

11

kostnaderna till 215,6 Mkr (204,3 Mkr).

Övriga taxebundna kostnader

2

2

Kostnadsökningen härrör sig till ökade snö-

Riskkostnader

21

14

röjningskostnader samt ökad uppvärmning

Fastighetsskatt

25

22

beroende på den snörika och kalla vintern.

Övrigt

Bland rörelsens kostnader uppgick drifts-

Under året har koncernen gjort en ned-

Summa drift

kostnader
Försäljnings- och administrationskostnader
uppgick till 26,9 Mkr (26,9 Mkr), vilket är i
nivå med föregående år.

114

127

Finansnetto

343

322

Higabgruppens finansnetto uppgick till

skrivning på en fastighet med 9,1 Mkr

-97,7 Mkr (-113,8 Mkr) vid årsskiftet. Minsk

(35,6 Mkr). Vidare har avsättning gjorts för

Underhåll

ningen beror på det gynnsamma ränteläget

att möta framtida nedskrivningsbehov på

Underhållskostnaderna uppgick till 130,7 Mkr

som varit under stora delar av 2010.

projekt om 100,0 Mkr (0,0 Mkr).

(131,7 Mkr) vilket motsvarar 208 kr/m2

Higabgruppens genomsnittliga upplånings-

(209 kr/m2 ). Av detta är 46 kr/m2 (48 kr/m2)

ränta uppgår vid årsskiftet till 2,15% (3,38%).

(-113,8 Mkr). Minskningen beror på det

löpande underhåll, planerat underhåll uppgick

Av koncernens räntekostnader har under

gynnsamma ränteläget som varit under

till 98 kr/m2 (96 kr/m2 ). Under året har några

året 2,1 Mkr (2,3 Mkr) aktiverats som

stora delar av 2010. Koncernen räknar dock

större periodiska underhåll genomförts,

materiella anläggningstillgångar.

med att finansnettot kommer att försämras

bland annat har en renovering av yttertaket

under 2011.

och fasader på Konstmuseet och Slakthus

Skatt

området genomförts. Koncernens fastighets

Higabgruppen redovisar för 2010 en skatte-

Intäkter och vakanser

bestånd består till stor del av gamla fastig-

intäkt på 19,3 Mkr (-7,9 Mkr) varav -2,2 Mkr

Higabgruppens hyresintäkter uppgick för

heter med stort kulturvärde. Många av dessa

(0,6 Mkr) utgör aktuell skatt och 21,5 Mkr

året till 595,4 Mkr (582,9 Mkr) vilket är en

fastigheter har därför restriktioner i form av

(-8,5 Mkr) utgör förändring i uppskjuten

ökning med 12,5 Mkr i jämförelse med före-

bland annat bevarandekrav. Detta medför att

skatt. Higabgruppen har under 2010 lämnat

gående år. Hyresintäktsökningen beror på

koncernens underhållskostnader brukar ligga

7,6 Mkr (-6,6 Mkr) i koncernbidrag till

självkostnadsavtal, men även till viss del

något högre än fastighetsmarknaden i övrigt.

moderbolaget GKF.

indexreglering på befintliga hyror. Hyres

Koncernen arbetar dock långsiktigt med sitt

rabatter och vakanser har under året ökat

planerade underhåll och försöker i största mån

Utsikter för 2011

med 6,6 Mkr (5,6 Mkr). Orsaken beror på

att samordna inköp avseende underhållet

Higabgruppens förväntningar på 2011 är att

vakanser i Stora Teatern samt Rådhuset.

under olika perioder beroende på åtgärd, för

bibehålla den höga uthyrningsgraden samt

Vakansgraden för Higabgruppens lokaler

att kunna vara mer kostnadseffektiva. Lokal

ytterligare förstärka den i de fastigheter

var vid årsskiftet 7,4% (5,4%) vilket mot-

anpassningar för hyresgäster uppgick till

som är under ombyggnad och upprustning.

svarar en yta om 46 234 m2 (34 082 m2 ).

64 kr/m2 (65 kr/m2 ), vilket är i nivå med

Resultatutvecklingen för koncernen

Vakansgraden finns framförallt på Kvibergs

tidigare prognos. Några av de större lokal

bedöms hamna på en högre nivå än för

området, Sankt Sigfridsgatan 85, Stora

anpassningarna har skett på fastigheterna

2010 beroende på att Gamla Ullevi AB sålts

Teatern och Rådhuset. Higabgruppens totala

Åvägen 17, Biotech Center och Ängås Gård.

till Got Event AB per den 1 januari 2011

Finansnettot för året uppgick till -97,7 Mkr

förvaltningsyta uppgick till 628 879 m2
(632 776 m2 ) vid årsskiftet.

samt att någon ytterligare avsättning för att
Avskrivningar och nedskrivningar

möta framtida nedskrivningsbehov i projekt

De planenliga avskrivningarna i fastighets-

ej föreligger i dagsläget.
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Kommentarer till Resultaträkningarna i moderbolaget
Förändringar i fastighetsbeståndet

2009

44

33

El

45

55

Värme
(fjärrvärme, gas och olja)

76

61

Resultat

VA

10

10

Försäljnings- och administrations

Higabs bruttoresultat har försämrats och

Renhållning

11

13

kostnader

uppgick till 23,4 Mkr (107,3 Mkr). Hyres

Övriga taxebundna kostnader

2

1

intäkterna har ökat med 12,3 Mkr och upp-

Riskkostnader

17

11

uppgick till 26,9 Mkr (26,9 Mkr), vilket är i

gick till 383,0 Mkr (370,7 Mkr). Förbättringen

Fastighetsskatt

26

23

nivå med föregående år.

härrör sig till självkostnadsavtal samt viss

Övrigt

71

91

indexreglering på befintliga hyror. Kost

Summa drift

302

298

Stationshus sålts till Västra Götalands
regionen.

Kronor per m 2

att möta framtida nedskrivningsbehov på

2010

Fastighetsskötsel

Under året har fastigheten Bergslagsbanans

naderna i fastighetsförvaltningen har ökat

projekt om 100,0 Mkr (0,0 Mkr). Avskriv
ningar på inventarier uppgick till 1,2 Mkr
(1,3 Mkr).

Försäljnings- och administrationskostnader

Finansnetto
Bolagets finansnetto uppgick till -42,9 Mkr

med 104,1 Mkr till 369,6 Mkr (265,5 Mkr).

Underhåll

(-57,8 Mkr). Minskningen beror på det

Försämringen beror på nedskrivning av en

Underhållskostnaderna uppgick till 74,3 Mkr

gynnsamma ränteläget som varit under

fastighet samt avsättning för att möta fram-

(82,1 Mkr) vilket motsvarar 208 kr/m2

stora delar av 2010. Av bolagets ränteintäk-

tida nedskrivning på projekt.

(227 kr/m2 ). Av detta är 38 kr/m2 (41 kr/m2 )

ter är 54,1 Mkr (55,9 Mkr) koncerninterna.

löpande underhåll, planerat underhåll

Räntekostnaderna har under året aktiverats

-42,9 Mkr (-57,8 Mkr). Minskningen beror

uppgick till 87 kr/m2 (89 kr/m2 ). Under året

med 2,0 Mkr (1,8 Mkr) i materiella anlägg-

på det gynnsamma ränteläget som varit

har några större periodiska underhåll

ningstillgångar.

under stora delar av 2010. Bolaget bedömer

genomförts såsom renovering av fasader

att finansnettot kommer att försämras

och takarbeten på Slakthusområdet.

Skatt

under 2011.

Moderbolagets fastighetsbestånd består till

Bolaget redovisar för 2010 en skatteintäkt

viss del av gamla fastigheter med stort

på 13,0 Mkr (-6,9 Mkr) varav -8,7 Mkr

Intäkter och vakanser

kulturvärde. Många av dessa fastigheter har

(0,5 Mkr) utgör aktuell skatt och 21,7 Mkr

Bolagets hyresintäkter uppgick för året till

därför restriktioner i form av bland annat

(-7,4 Mkr) utgör förändring i uppskjuten skatt.

383,0 Mkr (370,7 Mkr) vilket är en ökning

bevarandekrav. Detta medför att moder

med 12,3 Mkr i jämförelse med föregående

bolagets underhållskostnader brukar ligga

Utsikter för 2011

år. Hyresrabatter och vakanser har under

något högre generellt än fastighetsmark

Bolagets förväntningar på 2011 är ett

året ökat med 2,6 Mkr (3,2 Mkr). Vakans

naden i övrigt. Moderbolaget arbetar dock

förbättrat resultat då inga ytterligare

graden för bolagets lokaler var vid årsskiftet

långsiktigt med sitt planerade underhåll och

avsättningar föreligger i dagsläget.

6,3% (6,3%) vilket motsvarar en yta om

försöker i största mån att samordna inköp

22 404 m2 (22 702 m2 ). Vakanser finns

avseende underhållet under olika perioder

bland annat på fastigheter såsom Sankt

beroende på åtgärd, för att kunna vara mer

Sigfridsgatan 85, Biotech Center samt

kostnadseffektiva. Lokalanpassningar för

Åvägen 17. Bolagets totala förvaltningsyta

hyresgäster uppgick till 83 kr/m2 (97 kr/m2 ),

uppgick till 357 043 m (360 978 m ) vid

vilket i stort ligger på förväntad nivå för

årsskiftet.

moderbolaget. Större lokalanpassningar

Bolagets finansnetto har förbättrats till

2

2

som genomförts under året är bland annat
Driftskostnader

på Åvägen 17 och Biotech Center.

Driftskostnader uppgick till 107,9 Mkr
(107,7 Mkr) vilket är en ökning med 0,2 Mkr.

Avskrivningar och nedskrivningar

Per m2 uppgick driftskostnaderna till 302 kr

De planenliga avskrivningarna i fastighets-

(298 kr). Driftskostnaderna har ökat i för

förvaltningen uppgick till 77,0 Mkr (74,4  Mkr).

hållande till föregående år framförallt inom

Nedskrivning har gjorts på en fastighet om

posterna fastighetsskötsel och värme.

9,1 Mkr (0,0 Mkr). Avsättning har gjorts för
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Balansräkningar
Koncernen
Tkr

Not

2010-12-31

Moderbolag

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2 527 193

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar

9

Byggnader		

3 659 444

3 700 347

2 517 614

Markanläggningar		

26 652

28 001

25 939

27 514

Mark		

358 178

386 120

198 115

225 291

Maskiner och inventarier		

6 005

7 147

3 667

4 836

Pågående ny- och ombyggnad		

132 684

82 426

120 135

76 670

Summa materiella anläggningstillgångar		

4 182 963

4 204 041

2 865 470

2 861 504

Finansiella anläggningstillgångar

22

Aktier i koncernföretag

11

-

-

287 169

287 169

Fordringar hos bolag inom Higabkoncernen		

-

-

893 000

893 000

Långfristiga fordringar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga värdepappersinnehav

10

1 100

1 300

1 100

1 300

8

46 657

25 106

42 434

20 692

10

249

501

249

501

Summa finansiella anläggningstillgångar		

48 006

26 907

1 223 952

1 202 662

Summa anläggningstillgångar		

4 230 969

4 230 948

4 089 422

4 064 166

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

22, 23

Kundfordringar		
Koncernkontofordran hos Göteborgs Stad

17

12 210

19 547

6 435

15 219

187 597

77 228

187 597

77 228
46 223

Fordringar hos bolag inom Higabkoncernen		

-

-

31 084

Fordringar hos moderbolag, GKF		

512

7 474

252

7 474

Övriga fordringar		

21 327

26 330

11 674

18 067

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

15 571

10 205

10 381

8 132

Summa kortfristiga fordringar		

237 217

140 784

247 423

172 343

Kassa och bank		

2 498

2 703

2 450

2 031

Summa omsättningstillgångar		

239 715

143 487

249 873

174 374

SUMMA TILLGÅNGAR		

4 470 684

4 374 435

4 339 295

4 238 540
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Balansräkningar
Koncernen
Tkr

Not

2010-12-31

Moderbolag

2009-12-31

2010-12-31

2009-12-31

98 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		

98 000

98 000

98 000

Bundna reserver		

131 194

131 437

-

-

Reservfond		

-

-

19 600

19 400

Övrigt bundet kapital		

-

-

99 000

99 000

Summa bundet eget kapital		

229 194

229 437

216 600

216 400

354 846

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		

-

-

332 893

Fria reserver		

360 885

361 449

-

-

Årets resultat		

-55 607

21 512

-37 718

18 778

Summa fritt eget kapital		

305 278

382 961

295 175

373 624

Summa eget kapital		

534 472

612 398

511 775

590 024

14 064

14 591

13	-	-	

Obeskattade reserver

Minoritetsintresse		

1 025

1 026	-	-

Avsättningar
Avsatt till pensioner

14

7 465

8 703

989

Övriga avsättningar

15

103 235

4 369

102 161

1 422

110 700

13 072

103 150

3 729

Summa avsättningar		

2 307

16, 22

Långfristiga skulder

Mottagna deponeringar		

333

685

296

681

Övriga skulder		

1 625 000

1 980 000

1 625 000

1 980 000

Summa långfristiga skulder		

1 625 333

1 980 685

1 625 296

1 980 681

Leverantörsskulder		

50 440

54 184

30 705

32 646

Skatteskuld		

-

1 222

-

1 060

Skulder till bolag inom Higabkoncernen		

-

-

141 709

131 127

Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF		

1 913 600

1 501 000

1 743 600

1 331 000

Övriga kortfristiga skulder		

27 478

27 379

27 266

27 197

207 636

183 469

141 730

126 485

Summa kortfristiga skulder		

2 199 154

1 767 254

2 085 010

1 649 515

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

4 470 684

4 374 435

4 339 295

4 238 540

Ställda säkerheter		

205 270

220 270

197 270

212 270

Ansvarsförbindelser		

600

505

501

483

Kortfristiga skulder

16, 22, 23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Poster inom linjen

18

19
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Koncernens förändringar i eget kapital
			
Tkr		
Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

Eget kapital 31 december 2008		

98 000

130 518

367 705

596 223

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital			

959

-959

-

Årets resultat				

21 512

21 512

Erhållet koncernbidrag				

6 600

6 600

Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag				

-1 737

-1 737

Utdelning till GKF				

-10 200

-10 200

382 921

612 398

Eget kapital 31 december 2009		

98 000

131 477

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital			

-283

285

2

Årets resultat				

-55 607

-55 607

Lämnat koncernbidrag				

-7 600

-7 600

Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag				

1 999

1 999

Utdelning till GKF				

-16 720

-16 720

305 278

534 472

Eget kapital 31 december 2010		

98 000

131 194

Aktiekapitalet består av 98 000 aktier.

Moderbolagets förändringar i eget kapital
		
Tkr
Aktiekapital
Eget kapital 31 december 2008

98 000

Bundna Övrigt bundet
reserver
kapital
19 400

99 000

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

363 717

580 117

Årets resultat				

18 778

18 778

Lämnade koncernbidrag				

-22 998

-22 998

Erhållet koncernbidrag				

24 801

24 801

Skatteeffekt av koncernbidrag				

-474

-474

Utdelning				

-10 200

-10 200

373 624

590 024

Eget kapital 31 december 2009

98 000

19 400

99 000

Årets resultat				

-37 718

-37 718

Lämnade koncernbidrag				

-41 482

-41 482

Erhållet koncernbidrag				

9 175

9 175

Skatteeffekt av koncernbidrag				

8 496

8 496

Omklassificering		

200		

-200

-

Utdelning				

-16 720

-16 720

295 175

511 775

Eget kapital 31 december 2010
Aktiekapitalet består av 98 000 aktier.
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Kommentarer till Balansräkningarna i koncernen
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

ha en genomsnittlig bindningstid mot

Det bokförda värdet på anläggningstillgång-

Kortfristiga fordringar uppgick till 237,2 Mkr

svarande koncernens genomsnittliga bind-

arna uppgick per årsskiftet till 4 231,0 Mkr

(140,8 Mkr), vilka till stor del utgörs av

ningstid på hyresavtalen, det vill säga 3,0 år

(4 230,9 Mkr), vilket är i nivå med före

koncernkontofordran hos Göteborgs Stad

±1 år.

gående år. Koncernen räknar med att

samt ej ännu reglerade kundfordringar.

anläggningstillgångarna kommer att öka

Kortfristiga skulder

under de kommande åren med anledning

Kassa och bank

De kortfristiga skulderna uppgick vid

av några större projekt. Exempel på detta

Likvida medel uppgick vid årets slut till

årsskiftet till 2 199,2 Mkr (1 767,3 Mkr) och

är uppförandet av Bad- och isanläggningen

2,5 Mkr (2,7 Mkr). Higabgruppen har en

avser till största delen långfristiga lån som

i Angered samt ombyggnationen av

checkkredit om 50,0 Mkr (50,0 Mkr) vilken

förfaller inom 12 månader. Dessa kommer

Stadsbiblioteket.

vid årets slut utnyttjats till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

att omförhandlas under kommande år till

Koncernens strategi är att ha en så liten

långfristiga lån. I de kortfristiga skulderna

Materiella anläggningstillgångar

kassa som möjligt och överskjutande medel

ingår även interimsskulder om 207,6 Mkr

Det bokförda värdet för fastigheterna

används till största delen för finansiering av

(183,5 Mkr), vilka till större del avser

uppgick till 4 044,3 Mkr (4 114,5 Mkr).

projekt och återbetalning av lån.

förskottsbetalda hyresintäkter.

Minskningen beror på försäljning av
Bergslagsbanans Stationshus samt genom-

Eget kapital

förd nedskrivning på en fastighet. Avskriv

Det egna kapitalet uppgick vid periodens

ningar har under året gjorts med 110,1 Mkr

slut till 534,5 Mkr (612,4 Mkr), och den

(103,9 Mkr). En nedskrivning har under året

synliga soliditeten till 12,0% (14,0%).

gjorts med 9,1 Mkr (35,6 Mkr). Under året

Försämringen av soliditeten beror i huvud-

har 128,4 Mkr (455,9 Mkr) omklassificerats

sak på avsättning för att möta framtida ned-

från pågående projekt till byggnader, där

skrivningsbehov på projekt. Koncernen har

bland annat ombyggnationen av Lagerhuset

som mål att soliditeten ska uppgå till minst

och tillbyggnad av en SPA-del på Arken ingår.

10%. För de kommande åren beräknas

Årets inköp (direktinvestering) i fastigheter

soliditeten minska något på grund av större

har uppgått till 1,7 Mkr (402,8 Mkr).

investeringar, såsom ombyggnationen av
Stora Saluhallen, uppförandet av Bad- och

Finansiella anläggningstillgångar

isanläggningen i Angered samt

De långfristiga fordringarna har under året

ombyggnationen av Stadsbiblioteket.

haft en nettoförändring om -0,2 Mkr, och
uppgick till 1,1 Mkr (1,3 Mkr). Higabgruppen

Avsättningar

redovisar en uppskjuten skattefordran om

Den större delen av övriga avsättningar utgör

46,7 Mkr (25,1 Mkr). Den största orsaken

framtida nedskrivningsbehov på projekt.

till den uppskjutna skattefordran är hänförlig
till gjorda nedskrivningar inom fastighetsbe-

Långfristiga skulder

ståndet samt avsättning för att möta fram

Koncernens långfristiga skulder uppgick vid

tida nedskrivningsbehov på projekt. På sikt

årsskiftet till 1 625,3 Mkr (1 980,7 Mkr).

kommer den uppskjutna skattefordran att

Den genomsnittliga räntebindningstiden för

minska då fastighetsbeståndet skrivs av

koncernens samtliga lån uppgår till 3,36 år

snabbare skattemässigt än redovisnings

(2,80 år) och den genomsnittliga räntenivån

mässigt, samt att koncernen för närvarande

ligger på 2,15% (3,38%). Koncernen har en

inte ser några ytterligare behov av ned

av styrelsen fastslagen strategi där det

skrivningar.

bland annat fastslås att koncernens lån ska

Gathenhielmska Reservatet
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Kommentarer till Balansräkningarna i moderbolaget

Anläggningstillgångar

Bolagets strategi är att ha en så liten kassa

Kortfristiga skulder

Det bokförda värdet på anläggningstillgång-

som möjligt och överskjutande medel

De kortfristiga skulderna uppgick vid års-

arna uppgick per årsskiftet till 4 089,4 Mkr

används till största delen för finansiering av

skiftet till 2 085,0 Mkr (1 649,5 Mkr) och

(4 064,2 Mkr), vilket är en ökning med

projekt och avbetalning av lån.

avser till största delen långfristiga lån som
förfaller inom 12 månader. Dessa kommer

25,2 Mkr. Huvuddelen av ökningen beror på
Eget kapital

bolaget att omförhandla under kommande

Det egna kapitalet uppgick vid periodens

år till långfristiga lån. I de kortfristiga

Materiella anläggningstillgångar

slut till 511,8 Mkr (590,0 Mkr), och den

skulderna ingår även interimsskulder om

Det bokförda värdet för fastigheterna

synliga soliditeten till 11,8% (13,9%).

141,7 Mkr (126,5 Mkr), vilka till större del

uppgick till 2 741,7 Mkr (2 780,0 Mkr).

Försämringen av soliditeten beror i huvud-

avser förskottsbetalda hyresintäkter.

Avskrivningar har under året gjorts med

sak på avsättning för att möta framtida

77,0 Mkr (74,4 Mkr). Under året har ned-

nedskrivningsbehov på projekt. För de

skrivning skett på en fastighet om 9,1 Mkr

kommande åren beräknas soliditeten minska

(0,0 Mkr). De upparbetade kostnaderna för

något på grund investeringar, såsom

pågående projekt uppgår till 120,1 Mkr

ombyggnationen av Stora Saluhallen, samt

(76,7 Mkr). Större delen av dessa avser

uppförandet av Bad- och isanläggningen i

upprustning av Stora Saluhallen samt

Angered.

pågående projekt för ny- och ombyggnad.

nybyggnationen av Idrottshögskolan. Årets
inköp (direktinvesteringar) av fastigheter

Obeskattade reserver

har uppgått till 0,3 Mkr (2,8 Mkr) och avser

Vid årsskiftet uppgick de obeskattade

iordningställande av mark kring fastigheten

reserverna till 14,1 Mkr (14,6 Mkr), vilka till

Gamla Ullevi.

största delen utgjordes av avsättning till
periodiseringsfond med ett belopp om

Finansiella anläggningstillgångar

9,1 Mkr.

Uppskjuten skattefordran har under året
ökat med 21,7 Mkr till 42,4 Mkr (20,7 Mkr).

Avsättningar

Den största orsaken till uppskjuten skatte-

Avsättningarna utgör till största del avsätt-

fordran är hänförlig till gjorda nedskrivningar

ning för att möta framtida nedskrivnings

inom fastighetsbeståndet samt avsättning

behov på projekt om 100,0 Mkr (0,0 Mkr).

för att möta framtida nedskrivningsbehov
på projekt. På sikt kommer den uppskjutna

Långfristiga skulder

skattefordran att minska då fastighetsbe-

Bolagets långfristiga skulder uppgick vid

ståndet skrivs av snabbare skattemässigt

årsskiftet till 1 625,3 Mkr (1 980,7 Mkr).

än redovisningsmässigt.

Minskningen beror dels på att större delen
av föregående års långfristiga lån under året

Omsättningstillgångar

omklassificerats till kortfristiga lån. Den

Kortfristiga fordringar exklusive interims-

genomsnittliga räntebindningstiden för

fordringar uppgick till 237,0 Mkr (164,2 Mkr),

bolagets samtliga lån uppgår till 3,36 år

vilket till stor del utgörs av koncernkonto-

(2,80 år) och den genomsnittliga räntenivån

fordran på Göteborgs Stad.

ligger på 2,15% (3,38%). Moderbolaget har
en av styrelsen fastslagen strategi där det

Kassa och bank

bland annat fastslås att koncernens lån ska

Likvida medel uppgick vid årets slut till

ha en genomsnittlig bindningstid mot

2,5 Mkr (2,0 Mkr). Bolaget har en check

svarande koncernens genomsnittliga

kredit om 50,0 Mkr (50,0 Mkr) vilken vid

bindningstid på hyresavtalen, det vill säga

årets slut utnyttjats till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

3,0 år ± 1 år.
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Kassaflödesanalyser
Koncernen
Tkr

Moderbolag

Not

2010

2009

2010

2009

Rörelseresultat		

22 713

Erhållen ränta		

205

143 179

-8 341

82 932

2 586

56 237

Erlagd ränta		

-109 771

58 100

-114 813

-111 082

-114 348

Den löpande verksamheten

Erlagd skatt		

-208

-1 174

-209

-

20

213 603

109 358

180 490

78 984

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

126 542

139 136

117 095

105 668
-73 247

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Förändringar av rörelsekapital:				
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar		

-102 783

-77 207

-32 656

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 		

30 819

78 050

-24 268

-2 796

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

54 578

139 979

60 171

29 625

Investeringsverksamheten
Investeringar i byggnader och mark		

-180 015

-560 537

-170 931

-159 792

Investeringar i maskiner och inventarier		

-469

-4 430

-44

-1 969

Investeringar i markanläggningar		

-325

-325

-

-

-

-

-

-233 959

Förvärv av dotterbolag

21

Nyemission i dotterbolag		

-

-

-

-9 990

Förändring i övriga finansiella anläggningstillgångar		

200

201

200

200

Försäljningar av byggnader och mark		

89 510

36 000

88 000

-

Försäljningar av maskiner och inventarier		

-

40

-

40

Försäljningar av aktier i dotterbolag		

-

990

-

990

Kassaflöde från investeringsverksamheten		-91 099	-528 061	-82 775	-404 480
Finansieringsverksamheten
Lämnat koncernbidrag		

-

-3 500

-22 998

Erhållet koncernbidrag		

6 600

-

24 801

-11 912
-

Utdelning till GKF		

-16 720

-10 200

-16 720

-10 200

Förändring avsättningar		

-3 598

-1 425

-2 060

-211

Förändring lån		

50 034

401 233

50 000

344 532

Förändring utlåning till dotterbolag		

-

-

-10 000

50 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

36 316

386 108

23 023

372 209

Förändring av likvida medel		-205	-1 974

419	-2 646

Likvida medel vid årets början		

2 703

4 677

2 031

4 677

Likvida medel vid årets slut		

2 498

2 703

2 450

2 031

17

50 000

50 000

50 000

50 000

Disponibla likvida medel		

52 498

52 703

52 450

52 031

Outnyttjad checkkredit
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Kommentarer till Kassaflödesanalyserna i koncernen
Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflödet från den löpande verksam

Koncernens investeringar har minskat

Kassaflödet från finansieringsverksam

heten före förändringar av rörelsekapital

jämfört med 2009, vilket inneburit att

heten har förändrats med 349,8 Mkr och

försämrades med 12,8 Mkr till 126,5 Mkr

kassaflödet från investeringsverksamheten

uppgår till 36,3 Mkr (386,1 Mkr). De ränte-

(139,3 Mkr). Rörelseresultatet, justerat

har förändrats med 437,0 Mkr och uppgick

bärande långfristiga skulderna har ökat med

för poster som inte ingår i kassaflödet,

till -91,1 Mkr (-528,1 Mkr). Koncernen räknar

50,0 Mkr (401,2). Nettoeffekten av

försämrades med 16,2 Mkr och uppgick till

för nästkommande år att man kommer att

koncernbidrag samt utdelning uppgick till

236,3 Mkr (252,5 Mkr). Kassaflödet

ha en något högre investeringsnivå än för

-10,1 Mkr (-13,7 Mkr).Outnyttjat belopp

inklusive förändringar av rörelsekapitalet

2010. Under 2010 investerades totalt

på checkkredit uppgick vid årsskiftet till

har försämratsmed 85,4 Mkr och uppgick

180,0 Mkr (560,5 Mkr) i direktinvestering,

50,0 Mkr (50,0 Mkr).

till 54,6  Mkr (140,0 Mkr).

nyproduktion och ombyggnation.

Valhalla Idrottsplats

Kommentarer till Kassaflödesanalyserna i moderbolaget
Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten

Bolagets investeringar 2010 har minskat

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

före förändringar av rörelsekapital för

jämfört med 2009, vilket inneburit att

har förändrats med 349,2 Mkr och uppgick

bättrades med 11,4 Mkr till 117,1 Mkr

kassaflödet från investeringsverksamheten

till 23,0 Mkr (372,2 Mkr). De räntebärande

(105,7 Mkr). Rörelseresultatet, justerat för

har förbättrats med 321,7 Mkr och uppgick

långfristiga skulderna har ökat med

poster som inte ingår i kassaflödet har

till -82,8 Mkr (-404,5 Mkr). Detta framförallt

50,0 Mkr (344,5 Mkr). Nettoeffekten av

förbättrats med 10,2 Mkr och uppgick till

beroende på föregående års bolagsförvärv av

koncernbidrag och utdelning uppgick till

172,1 Mkr (161,9 Mkr). Kassaflödet inklusive

Fastighets AB Rantorget. Under kommande

-14,9 Mkr (-22,1 Mkr). Checkkrediten har

förändringar av rörelsekapitalet har förbättrats

år räknar bolaget med att investeringsnivån

utnyttjats under året med 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

med 30,6 Mkr och uppgick till 60,2 Mkr

kommer att ligga på en högre nivå än inne-

Outnyttjat belopp på checkkredit uppgick

(29,6 Mkr).

varande år beroende på projekt såsom Bad-

vid årsskiftet till 50,0 Mkr (50,0 Mkr).

och isanläggningen i Angered. Under 2010
investerades totalt 170,9 Mkr (159,8 Mkr) i
nyproduktion och ombyggnation.
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Noter

(Belopp i tkr om inget annat anges)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisning och värderingsprinciper överens

Intäkter

stämmer med Årsredovisningslagen och

Hyresintäkterna aviseras i förskott och

Anläggningstillgångarna skrivs planmässigt
av enligt följande procentsatser:

Bokföringsnämndens uttalanden.

periodisering av hyror sker därför så att

Maskiner och inventarier

endast den del av hyrorna som belöper på

Byggnader

Utöver Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens uttalanden följer

perioden redovisas som intäkter. Fastig

bolaget följande rekommendationer från

hetsförsäljningar redovisas i samband med

Redovisningsrådet:

att risker och förmåner som förknippas med

• RR 1:00 Koncernredovisning

äganderätten övergår till köparen, vilket

• RR 7 Redovisning av kassaflöden

normalt sker på kontraktsdagen. Realisa

• RR 9 Inkomstskatter

tionsvinster redovisas bland övriga intäkter.

• RR 11 Intäkter

12,5 – 33%
1 – 7%

Markanläggning införskaffad
till och med 1990-06-30
(På 75% av anskaffningsvärdet)

5%

Markanläggning införskaffad
från och med 1990-07-01

5%

Fordringar och skulder

• RR 12 Materiella anläggningstillgångar

Principer för nedskrivning och

Fordringar är upptagna till det belopp varmed

• RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser

reverseringar

de beräknas inflyta. Skulder upptas till nomi-

I samband med bokslut görs en intern

nellt belopp. Periodisering av inkomster och

• RR 17 Nedskrivningar

värdering per fastighet, för att utröna om

utgifter sker enligt god redovisningssed.

• RR 21 Lånekostnader

det kan finnas undervärden i fastighets

• RR 23 Upplysning om närstående

beståndet. Värderingen bygger på en

Redovisning av inkomstskatter

• RR 26 Händelser efter balansdagen

diskontering av beräknade betalnings

Inkomstskatter redovisas i enlighet med

• RR 27 Finansiella instrument:

strömmar och beaktar fastigheternas

Redovisningsrådets rekommendation RR 9,

hyresnivå, läge, uthyrningsgrad med mera.

Inkomstskatter. Med inkomstskatter avses

Verkliga underhållskostnader har ersatts av

skatt som baserats på företagets resultat.

Koncernredovisning

normaliserade kostnader för respektive

Skattepliktigt resultat är det över- eller

Koncernredovisningen omfattar moder

fastighetstyp.

underskott för en period som ska ligga till

och eventualtillgångar

Upplysningar och klassificering

bolaget och samtliga dotterbolag i vilka

För fastigheter som vid värderingstillfället

grund för beräkning av periodens aktuella

moderbolaget direkt eller indirekt innehar

har ett högre bokfört värde än det aktuella

skatt enligt gällande lagstiftning. Periodens

mer än 50 procent av aktiernas röstvärde.

bedömda verkliga värdet görs en individuell

skattekostnad eller skatteintäkt består av

prövning. Nedskrivningar görs efter denna

aktuell skatt och uppskjuten skatt. Upp

prövning med erforderligt belopp.

skjuten skatt är skatt som hänför sig till

Koncernens bokslut är upprättat enligt
förvärvsmetoden. Detta innebär att den del
av dotterbolagens egna kapital som till

Pågående ny- och ombyggnationer redo-

skattepliktiga eller avdragsgilla temporära

kommit före den tidpunkt bolagen inkorpo-

visas med hittills nedlagda kostnader. Där

skillnader som medför eller reducerar skatt

rerades i koncernen, inte ingår i koncernens

det finns ett nedskrivningsbehov, görs en

i framtiden.

egna kapital. Enbart vinstmedel intjänade

nedskrivning direkt till det förväntade

efter förvärvstidpunkten inkluderas i

värdet enligt värderingsmodellen.

koncernens eget kapital.
Koncernredovisningen är upprättad enligt

Reverseringar av tidigare verkställda nedskrivningar görs när marknadsvärdet för en

En uppskjuten skattefordran redovisas
endast i den utsträckning det är sannolikt
att skattemässiga underskott kan avräknas
mot framtida skattemässiga överskott.

Redovisningsrådets rekommendation

tidigare nedskriven fastighet överstiger bok-

RR 1:00. Denna innebär bland annat att

fört värde och behovet av nedskrivningen som

Finansiella derivatinstrument

obeskattade reserver fördelas mellan upp

tidigare gjorts ej längre bedöms erforderlig.

Resultateffekten av stängda derivat

skjuten skatteskuld, beräknad på en skatte-

Dessa redovisas i resultaträkningen enligt

kontrakt, vars syfte är att säkra framtida

sats på 26,3%, och bundet eget kapital i

rekommendation RR 17, Nedskrivningar.

räntenivåer, periodiseras över samma löptid

koncernredovisningen.
Internvinster inom koncernen elimineras i
sin helhet.
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som de underliggande instrumenten, alterAvskrivningar

nativt över återstående löptid för respektive

Avskrivningar enligt plan baseras på

derivatkontrakt. Resultateffekten som upp-

ursprungligt anskaffningsvärde och skrivs

står vid förtidsinlösen av lån, periodiseras

av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

över samma löptid som de ursprungliga
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper (forts)
lånen. Premier för räntetak periodiseras

redovisa kassaflöden från den löpande

av försäkringsbolag eller på annat sätt

över instrumentets löptid.

verksamheten. Förutom kassa och bank

säkerställts genom fondering hos extern

hänförs till likvida medel tillgodohavande på

part skuldförs i balansräkningen.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

koncernkonto hos Göteborgs Stad.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Avsättningar

redovisas enligt Rådet för finansiell

Affärsområde och geografiska områden

Avsättningar redovisas i balansräkningen

rapporterings uttalande, UFR 2, om redovis-

Koncernen bedriver sin verksamhet inom

när företaget har ett formellt eller informellt

ning av koncernbidrag och aktieägartillskott.

Göteborgs Stad med kunder inom samma

åtagande som en följd av en inträffad

geografiska område. Verksamheten omfattar

händelse och det är troligt att ett utflöde av

uthyrning och förvaltning av fastigheter.

resurser krävs för att reglera åtagandet och

Kassaflödesanalyser

en tillförlitlig uppskattning av beloppet

Kassaflödesanalyser är upprättade enligt

kan göras.

Redovisningsrådets rekommendation RR 7.

Pensioner

Den indirekta metoden har använts för att

Alla pensionsutfästelser som inte övertagits

Not 2 Hyresintäkter
Lokaler			

Koncernen

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

578 672

566 681

371 839

359 884

Bostäder			

2 289

2 601

28

74

Övriga hyresintäkter			

14 422

13 599

11 085

10 727

Summa			

595 383

582 881

382 952

370 685

Av koncernens kontraktsportfölj per 2010-12-31 förfaller 36,2% (19,1%) inom 1 år, 60,7% (77,8%) senare än 1 år men inom 5 år och
3,1% (3,1%) senare än 5 år. Av moderbolagets kontraktsportfölj per 2010-12-31 förfaller 36,1% (17,7%) inom 1 år, 61,1% (79,1%)
senare än 1 år men inom 5 år och 2,8% (3,2%) senare än 5 år.
Koncernens och moderbolagets övriga hyresintäkter avser till största delen uthyrning av parkeringsplatser samt arrenden.

Not 3 Övriga intäkter

Koncernen

Moderbolag

2010

2009

2010

Reavinster vid försäljning av byggnader och mark			

8 391

35 579

8 285

2009
-

Övriga intäkter			

17 708

26 062

1 744

2 180

Summa			

26 099

61 641

10 029

2 180

Koncernens och moderbolagets övriga intäkter avser till största delen Gamla Ullevi AB och förvaltningsuppdrag.

Not 4 Övriga rörelseintäkter/-kostnader
Erhållet skadeståndsanspråk mot försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon
Upplöst skadeståndsanspråk mot försäkringsbolag Försäkrings AB Göta Lejon

Koncernen

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

-

2 504

-

2 504

-

-4 800

-

2 504	-4 800

2 504

-4 800

Summa			-4 800

Delar av det skadeståndsanspråk som fanns per 2009-12-31 har under året utbetalats. Resterande anspråk har lösts upp under 2010.
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Noter
Not 5 Personal

Moderbolag

Dotterbolag

Löner och andra ersättningar

2010

2009

2010

Styrelse, VD och vVD			

2 297

2 155

-

2009
-

Övriga ledande befattningshavare			

3 922

3 985

-

-

Övriga anställda			

18 311

16 682

3 390

6 046

Totalt			

24 530

22 822

3 390

6 046

Personalkostnader totalt
Löner och andra ersättningar			

2010

2009

2010

2009

24 530

22 822

3 390

6 046

Sociala kostnader			

14 068

15 259

4 822

2 793

Totalt			

38 598

38 081

8 212

8 839

Av de sociala kostnaderna är för moderbolaget 3 578 tkr (5 334 tkr) pensionskostnader och motsvarande kostnader avseende koncernen
är 4 502 tkr (5 884 tkr). Av moderbolagets pensionskostnader avser 1 049 tkr (729 tkr) pensionskostnad för styrelse, VD och vVD.
Higabgruppens övriga ledande befattningshavare avser sex personer i företagsledningen varav en är inhyrd konsult.
Pensioner
VD äger rätt till en premiebestämd tjänstepension på 30% av ordinarie lön.
Övriga ledande befattningshavare, inklusive vVD, följer ITP-planen.
Avgångsvederlag
Sker uppsägning av VD från bolagets sida utgår utöver lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag på 18 månadslöner. Storleken
på vederlaget baseras på VDs senaste månadslön. Övriga ledande befattningshavare inom bolaget har avtalade uppsägningstider på
mellan 3 och 18 månader
Bonus
Något bonussystem inom Higabgruppen finns ej.

Not 6 Arvode för revision och annan granskning
Arvode har utgått för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen. Under 2010 och 2009 har Deloitte AB ansvarat för
revision och granskning.
					

2010

2009

Koncernen, revisionsarvode					

279

279

Koncernen, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget				

70

-

Koncernen, skatterådgivning Deloitte					

56

54

Koncernen, konsultarvode Deloitte					

84

144

Moderbolag, revisionsarvode					

279

279

Moderbolag, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget				

70

-

Moderbolag, skatterådgivning Deloitte					

56

54

Moderbolag, konsultarvode Deloitte					

84

144

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser
delårsbokslut och löpande granskning. För 2009 finns inga jämförelsetal avseende fördelningen mellan revisionsarvode och revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, utan hela arvodet har klassificerats som revisionsarvode. Skatterådgivning avser frågor rörande
inkomstskatt eller mervärdesskatt allt annat klassas som konsultarvode. Utöver ovanstående arvode till valt revisionsbolag har arvode
utgått för lekmannarevision med 131 tkr (135 tkr).
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Noter
Not 7 Bokslutsdispositioner

Moderbolag

				
Upplösen av direktavskrivning byggnader

2010

2009

		

526

526

Summa				

526

526

Not 8 Skatter
Skatt på årets resultat:

Koncernen

Moderbolag

2010

2009

2010

Aktuell skatt		

-2 210

569

-8 705

2009
482

Uppskjuten skatt hänförlig till förändring av temporära skillnader

21 551

-8 462

21 742

-7 367

Summa skatt på årets resultat 		

19 341	-7 893

13 037	-6 885

Redovisat resultat före skatt		

-74 948

29 405

-50 755

25 663

Skatt enligt gällande skattesats 26,3%		

19 711

-7 734

13 349

-6 749

Ej avdragsgilla kostnader		

-169

-179

-110

-154

Ej skattepliktiga intäkter		

7

20

7

18

Justering av tidigare års skattekostnad		

-208

-

-209

-

I aktuell skatt ingår skatteeffekt på koncernbidrag för koncernen med
-1 999 tkr (1 737 tkr) och för moderbolaget med -8 496 tkr (474 tkr).
Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad på
gällande skattesats består av följande komponenter:

Summa redovisad skattekostnad		

19 341	-7 893

13 037	-6 885

Uppskjuten skattefordran IB		

25 106

33 568

20 692

28 059

Uppskjuten skatteförändring hänförlig till byggnad och mark

-4 749

-8 070

-4 558

-7 367

Uppskjuten skatteförändring hänförlig till projektinvesteringar

26 300

-

26 300

-

Uppskjuten skatteförändring hänförlig till övrigt		

-

-392

-

-

Uppskjuten skattefordran UB		

46 657

25 106

42 434

20 692

Beräkning av uppskjuten skatt:

Skatt avseende poster som redovisats direkt
mot eget kapital:
Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag		

1 999

-

10 910

6 049

Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag		

-

-1 737

-2 414

-6 523

Summa		

1 999	-1 737

8 496	-474
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar
					
			
Mark-		
Koncernen		Byggnader
anläggningar
Mark
Ingående anskaffningsvärden		 4 983 249

Pågående
ny-, om- och
tillbyggnader

Maskiner
och
inventarier

35 289

392 449

82 426

12 354

Investering		

404

325

938

178 673

469

Försäljning		

-56 444

-

-28 880

-

-

Utrangering		

-

-

-

-

-136

Omklassificering		

128 415

-

-

-128 415

-

Utgående anskaffningsvärden		 5 055 624

35 614

364 507

132 684

12 687

Ingående ack avskrivningar		 -1 004 934

-5 207

-7 288

-

-

Försäljning		

4 205

-

-

-

-

Utrangering		

-

-

-

-

136

Årets avskrivning		

-108 403

-1 674

-

-

-1 611

Utgående ack avskrivningar		-1 109 132	-8 962	-	-	-6 682
Ingående ack nedskrivningar		

-277 968

-

-6 329

-

-

Årets nedskrivning		

-9 080

-

-

-

-

Utgående ack avskrivningar		-287 048	-	-6 329	-	Utgående planenligt restvärde		 3 659 444

26 652

Taxeringsvärde		 1 308 749	-	

358 178

132 684

6 005

443 236	-	-

Avskrivningar, nedskrivningar samt
reverseringar frg år		-134 129	-1 488	-3 869	-	-1 451
I årets avskrivningar och nedskrivningar i resultaträkningen har utöver ovanstående av- och nedskrivningar redovisats avsättningar som
gjorts för att möta framtida nödvändiga nedskrivningar på projekt om 100,0 Mkr (0,0 Mkr).
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar (forts)
					
			
Mark-		
Moderbolag		Byggnader
anläggningar
Mark
Ingående anskaffningsvärden		 3 491 570
33 149
225 291
Investering		
300
Försäljning		
-56 444
-27 476
Omklassificering		
127 166
Utgående anskaffningsvärden		 3 562 292
33 149
198 115

Pågående
ny-, om- och
tillbyggnader
76 670
170 631
-127 166
120 135

Maskiner
och
inventarier
8 784
44
8 828

Ingående ack avskrivningar		 -771 262
-5 635
-3 948
Försäljning		
4 205
Årets avskrivning		
-75 426
-1 575
-1 213
Utgående ack avskrivningar		-842 483	-7 210	-	-	-5 161
Ingående ack nedskrivningar		
-193 115
Årets nedskrivning		
-9 080
Utgående ack nedskrivningar		-202 195	-	-	-	Utgående planenligt restvärde		 2 517 614
Taxeringsvärde		

25 939

831 329	-	

198 115

120 135

3 667

254 382	-	-

Avskrivningar, nedskrivningar samt
reverseringar frg år		-72 997	-1 448	-	-	-1 291
I årets avskrivningar och nedskrivningar i resultaträkningen har utöver ovanstående av- och nedskrivningar redovisats avsättningar
som gjorts för att möta framtida nödvändiga nedskrivningar på projekt om 100,0 Mkr (0,0 Mkr).

Aktiverad ränta
			

Koncernen
2010
2009

Moderbolag
2010
2009

I materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden ingår
aktiverad ränta enligt följande:
Byggnader			
Pågående projekt			
Summa			

38 516
2 743
41 259

37 678
1 467
39 145

33 625
2 353
35 978

32 787
1 203
33 990

Varav årets aktiverade räntekostnad			

2 114

2 301

1 988

1 770

Räntesats som belöpt på kreditkonton uppgick till 2% (6%).
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Noter
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen

Moderbolag

Långfristiga fordringar			
Ingående anskaffningsvärde			
Amorteringar, avgående fordringar			
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			

2010
1 300
-200
1 100

2009
1 500
-200
1 300

2010
1 300
-200
1 100

2009
1 500
-200
1 300

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde			
Omklassificering av kortfristig del			
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			

501
-252
249

753
-252
501

501
-252
249

753
-252
501

Not 11 Aktier i koncernbolag
Moderbolag			
(kr)
Organisationsnr.
Andel

Antal		
aktier
à

Nom
värde

Bokf
värde

Kulturfastigheter i Göteborg AB

556409-3689

100%

1 000

1 000

1 000 000

1 000 000

AB Långedrag

556005-3075

100%

600

1 000

600 000

43 100 000

Fastighets AB Parkgatan

556713-9562

100%

100

1 000

100 000

100 000

Fastighets AB Rantorget

556772-3654

100%

1 000

100

100 000

233 958 752

Gamla Ullevi AB

556778-9341

90,1%

90 100

100

9 010 000

9 010 000

						 287 168 752
Samtliga dotterbolag har sitt säte i Göteborg.

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

Moderbolag

		

2010

2009

2010

2009

Upplupen hyresintäkt			

5 119

3 025

3 766

1 693

Upplupen parkeringsintäkt			

1 539

1 438

1 184

1 174

Övrigt			

8 913

5 742

5 431

5 265

Summa			

15 571

10 205

10 381

8 132

I koncernens och moderbolagets övriga upplupna intäkter avser större delen upplupna intäkter i samband med försäljningen av
Bergslagsbanans Stationshus.

Not 13 Obeskattade reserver
		

Moderbolag
			

2010

2009

Direktavskrivning byggnader					

13 152

13 152

Upplösning direktavskrivning byggnader					

-8 195

-7 668

Periodiseringsfond 2007 års taxering

			

9 107

9 107

Summa					

14 064

14 591

56

Higabgruppens årsredovisning 2010

Förvaltningsberättelse

Noter
Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
		

Koncernen
2009

2010

Avsättning vid periodens ingång			

8 703

6 381

2 307

-

Periodens avsättningar			

400

2 750

-

2 420

Periodens utbetalningar			

-1 638

-428

-1 318

-113

Avsättning vid periodens utgång			

7 465

8 703

989

2 307

Not 15 Övriga avsättningar

2010

Moderbolag

Koncernen

2009

Moderbolag

		

2010

2009

2010

Avsättning vid periodens ingång			

4 369

4 101

1 422

2009
677

Periodens avsättningar			

101 970

1 265

101 970

843

Periodens utbetalningar			

-1 960

-997

-742

-98

Periodens återföringar			

-1 144

-

-489

-

Avsättning vid periodens utgång			

103 235

4 369

102 161

1 422

Not 16 Skuldernas förfallotider
			
Koncernen			

Inom
1 år

Senare än 1 år
men inom 5 år

Senare än
5 år

Låneskulder
Skulder till kreditinstitut			

26 000		

-

-

Räntebärande skulder till Göteborgs Stads Koncernbank			

1 906 000		

750 000

875 000

Övriga räntebärande skulder			

-		

333

-

Summa			

1 932 000		

750 333

875 000

-

Rörelseskulder
Leverantörsskulder			

50 440		

-

Kortfristiga skulder till moderbolag GKF			

7 600		

-

-

Övriga rörelseskulder			

1 478		

-

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			

207 636		

-

-

Summa			

267 154		-	-

Summa Skulder			

2 199 154		

750 333

875 000

Alla belopp redovisas till nominella värden.
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Not 16 Skuldernas förfallotider (forts)
			
Moderbolag			

Inom
1 år

Senare än 1 år
men inom 5 år

Senare än
5 år

Låneskulder
Skulder till kreditinstitut			

26 000		

-

-

Räntebärande skulder till Göteborgs Stads Koncernbank			

1 736 000		

750 000

875 000

Övriga räntebärande skulder			

-		

296

-

Summa			

1 762 000		

750 296

875 000

Leverantörsskulder			

30 705		

-

-

Skulder till bolag inom Higabkoncernen			

141 709		

-

-

Kortfristiga skulder till moderbolag GKF			

7 600		

-

-

Övriga rörelseskulder			

1 266		

-

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			

141 730		

-

-

Summa			

323 010		-	-

Rörelseskulder

Summa Skulder			

2 085 010		

750 296

875 000

Alla belopp redovisas till nominella värden.

Not 17 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen och moderbolaget till 50 000 tkr (50 000 tkr) varav 0 tkr (0 tkr) utnyttjats
per den 31 december 2010.

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
		

Koncernen

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

Förskottsbetald hyra			

153 910

131 444

98 507

78 311

Upplupna kostnadsräntor			

21 711

33 346

21 259

33 164

Semesterlöner			

1 609

1 463

1 341

1 236

Sociala avgifter			

498

439

414

370

Övrigt			

29 908

16 777

20 209

13 404

Summa			

207 636

183 469

141 730

126 485

I posten övrigt ingår bland annat förskottsinbetalning avseende försäljning av aktier i Gamla Ullevi AB, som går över till Got Event AB
per 1 januari 2011.

Not 19 Poster inom linjen
Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut		
Fastighetsinteckningar			

Koncernen

Moderbolag

2010

2009

2010

2009

197 270

212 270

197 270

212 270

Tomträttsinteckningar			

8 000

8 000

-

-

Summa			

205 270

220 270

197 270

212 270

600

505

501

483

Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser			

58

Higabgruppens årsredovisning 2010

Förvaltningsberättelse

Noter
Not 20 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
		

Koncernen

Moderbolag

2010

2009

2010

Realisationsvinst vid försäljning av byggnader och mark			

-8 391

-35 579

-8 285

2009
-

Realisationsvinst vid försäljning av maskiner och inventarier		

-

-20

-

-20

Utrangering av inventarier			

-

5

-

5

Förändringar avsättningar			

101 226

4 015

1 481

3 263

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar			

120 768

140 937

187 294

75 736

Summa			

213 603

109 358

180 490

78 984

Not 21 Förvärv av dotterbolag
Under föregående år förvärvades Fastighets AB Rantorget.
Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalysen följande:
						
		

Moderbolag

			

2010

2009

Materiella anläggningstillgångar					

-

166 130

Likvida medel					

-

99

Långfristiga skulder					

-

-166 130

Utbetald köpeskilling					

-

-233 959

Likvida medel i förvärvat bolag					

-

-99

Påverkan på koncernens likvida medel					-	-233 959

Not 22 Finansiell riskhantering
Bolag i koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal

fastighetens bokförda restvärde. Dessa behandlas som en

olika finansiella risker, inkluderade effekter av förändringar i

finansiell tillgång vid beräkning av företagets nettolåneskuld.

priser och räntesatser på ränte- och kapitalmarknad.

Koncernens policy är att den genomsnittliga räntebindnings

Styrelsen har fastslagit en finanspolicy, vilken eftersträvar att

tiden på låneportföljen långsiktigt skall matchas mot den

minimera ogynnsamma effekter på koncernens finansiella

genomsnittliga löptiden på bolagets hyresavtal. I policyn

resultat. Styrelsen har också fastslagit en kreditpolicy vilken

framgår att i år räknat skall riktvärdet vara 3,0 år för den

inriktar sig på att säkra inkomster från uthyrningsverksamheten.

genomsnittliga räntebindningstiden. En avvikelse från denna

Riskhanteringen sköts av en central finansfunktion inom

får dock göras på ± 1 år. Huvuddelen av koncernens lån tas

företaget enligt de principer som fastslagits av styrelsen i

upp med rörlig ränta. För att uppnå önskad ränterisk används

finanspolicyn. I finanspolicyn framgår principer såväl för den

sedan ränteswappar och räntetak som säkringar av framtida

övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom

räntebetalningar. Ränteswappar används för att konvertera

ränterisker, användning av derivatinstrument och placering av

upplåning från rörliga till fasta räntor eller tvärtom. Räntetak

likviditet. Finansfunktionen skall identifiera, utvärdera och

används för att begränsa ett underliggande låns räntekostnad.

säkra finansiella risker i enlighet med finanspolicyn.

Ett köpt räntetak innebär att om räntan övergår nivån på
den avtalade räntetaksnivån så utgår en ersättning från

Valutarisker

motparten på motsvarande belopp, baserat på underliggande

Enligt fastslagen finanspolicy får bolag i koncernen ej ta några

lånevolym och ränteskillnad.

valutarisker.
Kreditrisker
Ränterisker

Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.

Koncernens nettolåneskuld är i väsentlig grad påverkad av

Fastställda riktlinjer finns för att säkra inkomster för uthyrning,

förändringar i de räntenivåer som noteras på kapitalmarknaden.

vilket sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. För kort

I koncernen finns inga väsentliga räntebärande tillgångar,

fristiga fordringar som förfallit för mer än 90 dagar sedan görs

förutom vissa hyresavtal där en del av hyran avser ränta på

erforderlig reservation som befarad förlust.
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Not 22 Finansiell riskhantering (forts)
Likviditetsrisk

Räntetak

Hantering av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångs

Per den 31 december har moderbolaget en förutbetald premie

punkt, vilket innebär att bibehålla likvida medel och tillgänglig

på 501 tkr (752 tkr) vilken periodiseras över återstående löptid.

finansering genom tillräckliga kreditmöjligheter samt möjligheten att stänga marknadspositioner. På grund av den för

Verkligt värde finansiella instrument

änderliga beskaffenheten i den underliggande rörelsen strävar

Beräkningen av verkligt värde för de finansiella instrumenten

finansavdelningen mot att bibehålla flexibiliteten i finansie-

och lånen baseras på marknadsmässiga noteringar. Kredit

ringen genom att upprätta avtal om lyftningsbara krediter.

portföljen marknadsvärderas genom diskontering av framtida

På balansdagen fanns en beviljad checkkredit på 50 Mkr,

kassaflöden till ett nuvärde med utgångspunkt i den svenska

varav 0 Mkr (0 Mkr) utnyttjats i koncernen och moderbolaget.

stibor- respektive swapräntan på värderingsdagen med tillägg

Per den 31 december uppgår den genomsnittliga ränte-

av en generell, genomsnittlig kreditmarginal. Vid beräkning av

bindningstiden för samtliga lån till 3,36 år (2,80 år) samt den

kreditportföljens nettovärde inräknas som tillgång summan av

genomsnittliga räntenivån till 2,15% (3,38%).

de tillgångar som motsvarar fastighetens bokförda restvärde,
på de hyresavtal som avser självkostnad. Kreditportföljens

Derivatinstrument

marknadsvärde inklusive derivat och underliggande lånevolym

Det är endast moderbolaget som gör transaktioner med

för självkostnadsavtal i koncernen var per den 31 december

derivatinstrument i koncernen.

2010 1 264 Mkr (1 276 Mkr) enligt denna värderingsmetod,
vilket skall ställas i relation till portföljens nominella belopp på

Ränteswappar

1 284 Mkr (1 302 Mkr). Motsvarande marknadsvärde för

De nominella beloppen på moderbolagets ränteswappar per

moderbolaget var 1 264 Mkr (1 276 Mkr) och portföljens

31 december uppgick till 2 550 Mkr (2 150 Mkr).

nominella belopp var 1 284 Mkr (1 302 Mkr). Ränteswappar
värderas genom att framtida kassaflöden diskonteras till ett
nuvärde baserat på noterade marknadsräntor för aktuell löptid.

Not 23 Transaktioner med närstående
Moderbolag där Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB är dotterbolag, är Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB,
organisationsnummer 556537-0888, med säte i Göteborg. Bolaget står under bestämmande inflytande från moderbolaget
samt från moderbolagets ägare Göteborgs Stad, alla med säte i Göteborg.
Transaktioner med andra bolag där nyckelpersoner och ledande befattningshavare har inflytande, har uppgått till följande:
Inköp i förhållande till totalt inköp (%)

Koncernen

Moderbolag

		

2010

2009

FP Glasmagasinet, orgnr 556077-0090			

< 1%

< 1%

2010
< 1%

2009
< 1%

34%

33%

24%

21%

27%

28%

22%

24%

Intäkter inom koncernen (%)
Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad		
Kostnader inom koncernen (%)
Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad		

Vid köp och försäljning mellan koncernbolag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.
Köp och försäljning av fastigheter samt andra anläggningstillgångar mellan koncernbolag, sker till skattemässigt värde.
Av moderbolagets ränteintäkter avser 54 113 tkr (55 889 tkr) dotterbolag inom Higabkoncernen.
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Not 23 Transaktioner med närstående (forts)
Fördelning av fordringar och skulder samt interimer inom koncernen (tkr):
Koncernen
Fordringar			

Moderbolag

2010

2009

Inom Higabkoncernen			

-

-

31 084

2010

46 223

2009

Tillgodohavande på checkkredit på koncernkonto			

187 597

77 228

187 597

77 228

Fordringar hos moderbolag, GKF			

512

7 474

252

7 474

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad			

1 865

1 158

241

508

Externa			

31 672

44 719

17 868

32 778

Summa			

221 646

130 579

237 042

164 211

Hos moderbolag, GKF			

2 780

4 800

1 574

4 800

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad			

13

2 169

-

1 905

Externa			

12 778

3 236

8 807

1 427

Summa			

15 571

10 205

10 381

8 132

Summa fordringar			

237 217

140 784

247 423

172 343

Interimsfordringar

Skulder
Inom Higabkoncernen			

-

-

141 709

131 127

Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF			

1 913 600

1 501 000

1 743 600

1 331 000

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad			

15 620

-

12 216

-

Externa			

62 298

82 785

45 755

60 903

Summa			

1 991 518

1 583 785

1 943 280

1 523 030

455

Interimsskulder
Inom Higabkoncernen			

-

-

-

Hos moderbolag, GKF			

22 525

-

13 182

-

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad			

57 867

73 842

34 817

60 186

Externa			

127 244

109 627

93 731

65 844

Summa			

207 636

183 469

141 730

126 485

Summa skulder			

2 199 154

1 767 254

2 085 010

1 649 515
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Not 24 Medelantalet anställda
Medelantal anställda			

2010

2010

2009

2009

		
			

Medelantal
anställda

Varav
män

Medelantal
anställda

Varav
män

Moderbolag			

55

71%

56

71%

Dotterbolag			

7

71%

7

71%

Koncernen totalt			

62

71%

63

71%

Antal på
balansdagen

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

Styrelseledamöter och suppleanter			

13

54%

13

54%

VD och andra ledande befattningshavare			

8*

75%

7

71%

Styrelseledamöter och suppleanter			

13

54%

13

54%

VD och andra ledande befattningshavare			

8*

75%

7

71%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
		
Koncernen			

Moderbolag

* Varav en är inhyrd konsult.

Koncernen

Moderbolag

			
Sjukfrånvaro			

2010–01–01
–2010–12–31

2009–01–01
–2009–12–31

2010–01–01
–2010–12–31

2009–01–01
–2009–12–31

Total sjukfrånvaro			

2,6%

4,3%

2,7%

4,6%

- långtidssjukfrånvaro			

-

-

-

-

- sjukfrånvaro för män			

1,3%

3,1%

1,3%

3,3%

- sjukfrånvaro för kvinnor			

5,9%

7,0%

6,5%

8,5%

- anställda - 29 år			

-

-

-

-

- anställda 30 - 49 år			

2,8%

3,7%

2,8%

4,0%

- anställda 50 år -			

2,1%

5,7%

2,0%

6,4%

Om antalet anställda i de olika kategorierna är färre än 10 stycken, redovisas dessa ej.

Not 25 Uppgifter om Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB
Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB har sitt säte i Göteborg i Sverige och adressen till företagets huvudkontor är:
Åvägen 17 F, Box 5104, 402 23 Göteborg.
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Not 26 Händelser efter balansdagen
Per den 1 januari 2011 har bolaget Gamla Ullevi AB, orgnr 556778-9341 sålts till Got Event AB, orgnr 556015-9823.
I övrigt har inga väsentliga händelser utöver ordinarie verksamhet inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Göteborg den 10 februari 2011

Gunilla Dörner Buskas

Marianne Qvick Stoltz		

Swen Persson

Katarina Wiking

Mats Arnsmar

Staffan Blixt

Roland Myrenius

Ingrid Smith

Göran Sylvesten
VD

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 10 februari 2011
Deloitte AB		

Hans Warén
Auktoriserad revisor

Harald Jagner
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har lämnats den 10 februari 2011

Lars Svensson
Av Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB
Organisationsnummer 556104-8587
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i Hantverks- och Industrihus i Göteborg Aktiebolag för räkenskapsåret 2010.
Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 35–63. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncern
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av under
lagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och
koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Göteborg den 10 februari 2011
Deloitte AB
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Hans Warén

Harald Jagner

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Kviberg
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Sahlgrenska Huset
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB
Org.nr. 556104-8587
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom
Jag, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Hantverks- och
Industrihus i Göteborg AB:s verksamhet under 2010.
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna
kontroll har varit tillräcklig.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions
reglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut
kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för en bedömning.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse och
verkställande direktör.
Utifrån genomförd granskning bedömer jag att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har
varit tillräcklig.

Göteborg 2011-02-10

Lars Svensson
av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Flerårsöversikt
		

2010

2009

2008

2007

2006

Resultatposter, Mkr
Hyresintäkter		
Driftskostnader		
- varav fastighetsskatt		
Underhållskostnader		
Avskrivningar i fastighetsförvaltningen		
Bruttoresultat		
Finansnetto		
Resultat efter finansiella poster		
Årets resultat efter skatt		

595
-216
-16
-131
-110
54
-98
-75
-56

583
-204
-14
-132
-104
168
-114
29
22

556
-163
-13
-124
-88
181
-120
39
26

522
-148
-14
-119
-79
195
-114
51
36

442
-140
-10
-74
-70
171
-94
58
42

Balansposter, Mkr
Bokfört värde fastigheter		
- varav pågående projekt		
Övriga anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar		
- varav likvida medel inklusive kortfristiga placeringar		
Eget kapital		
Avsättningar		
Räntebärande skulder 		
Ej räntebärande skulder 		

4 177
133
54
240
2
534
111
3 557
267

4 197
82
34
143
3
612
13
3 507
241

3 776
275
40
68
5
596
10
3 106
171

3 503
44
49
133
6
548
14
2 836
286

3 165
123
31
206
5
348
74
2 685
296

Kassaflödesanalys, Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Ökning / minskning av likvida medel		
Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets slut		

55
-91
36
-1
3
2

140
-528
386
-2
5
3

60
-365
303
-2
7
5

145
-456
313
2
5
7

-16
-238
256
2
3
5

Fastigheterna
Taxeringsvärde, Mkr		
Antal lokaler		
Förvaltad yta, m²		
Fastighetsinvesteringar, Mkr		

1 755
1 128
628 879
180

1 642
1 064
632 776
561

1 576
1 057
603 037
361

1 575
1 049
602 325
552

1 289
974
576 484
351

Förvaltning
Medelhyra lokaler, kr/m²		
Driftskostnader, kr/m²		
Underhållskostnader och lokalanpassningar, kr/m²		
Driftnetto, kr/m²		
Vakansgrad lokaler brutto, %		

942
-281
-208
427
7,4%

945
-263
-215
429
5,4%

924
-272
-207
444
5,3%

888
-252
-203
432
5,6%

775
-246
-131
399
6,0%

14,9%
3,3
5,2

10,2%
3,8
7,7

4,0%

4,0%

2,7

3,4

116

115

Finansiering
Soliditet, %		
12,0%
14,0%
15,3%
Räntetäckningsgrad, ggr		
2,5
2,4
2,8
Skuldsättningsgrad, ggr		
6,7
5,7
5,2
Genomsnittlig låneränta för nettolåneskulden,
vid årets utgång, %		
2,2%
3,4%
4,1%
Genomsnittlig räntebindningstid år för nettolåneskulden,
vid årets utgång		
3,4
2,8
3,0
Kassaflöde från löpande verksamheten före					
förändring av rörelsekapital, Mkr		
127
139
130
Lönsamhet
Bruttovinstmarginal, %		
Fastigheternas direktavkastning, %		
Avkastning på totalt kapital, %		
Avkastning på eget kapital, %		

39,0%
6,6%
0,5%
-13,1%

44,2%
7,0%
3,5%
4,9%

44,4%
7,7%
4,2%
6,8%

52,2%
7,8%
4,7%
11,5%

55,8%
8,5%
4,7%
19,9%

Medarbetare
Medelantal anställda		
Utbildningstimmar per anställd		

62
14

63
18

62
28

58
43

58
26
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Räntebärande skulder

Vakansgrad lokaler brutto, %

Långfristiga skulder inklusive den delen
som redovisas som kortfristig del under
kortfristiga skulder

Ledig yta i förhållande till total yta

Ej räntebärande skulder
Kortfristiga skulder exklusive kortfristig
del av långfristiga skulder

Ledig yta minskat med ytor som är särskilt
avställda för att användas i kommande
projekt i förhållande till total yta

Antal lokaler

Soliditet, %

Antalet uthyrda och/eller vakanta lokaler
vid årets slut

Eget kapital i relation till balansomslutningen

Vakansgrad lokaler exklusive
lokaler under projektering, %

Genomsnittlig räntebindningstid
år för nettolåneskulden, vid årets
utgång
Den genomsnittliga räntebindningstiden
beräknad utifrån olika tillgångars/skulders
relativa andel av nettolåneskulden, vid
årets utgång

Bruttovinstmarginal, %

Räntetäckningsgrad, ggr
Förvaltad yta, m²

Fastighetsinvesteringar, Mkr

Resultat efter finansnetto plus ränte
kostnader exklusive av-, upp och nedskrivningar, och jämförelsestörande
poster i förhållande till räntekostnader

Årets sammanlagda investeringar i
byggnader, mark och markanläggningar

Skuldsättningsgrad, ggr

Medelhyra lokaler, kr/m²

Räntebärande skulder i förhållande till
redovisat eget kapital

Innehavd yta vid räkenskapsperiodens slut

Hyresintäkter på lokaler i förhållande till
årets genomsnittligt innehavda lokalytor

Driftnetto, kr/m²
Summa hyresintäkter reducerat med 	
drift- och underhållskostnader samt
fastighetsskatt i förhållande till årets
genomsnittligt innehavda ytor

Genomsnittlig låneränta för netto
låneskulden, vid årets utgång, %
Den genomsnittliga räntan beräknad
utifrån de olika räntornas relativa andel
av totala räntor, för nettolåneskulden vid
årets utgång

Rörelseresultat med återläggande av av-,
upp och nedskrivningar och jämförelsestörande poster i förhållande till totala
rörelseintäkter

Fastigheternas direktavkastning, %
Driftnetto i förhållande till fastigheternas
genomsnittligt bokförda värde (exklusive
värdet av pågående projekt)

Avkastning på totalt kapital, %
Resultat efter finansnetto plus ränte
kostnader exklusive jämförelsestörande
poster i förhållande till genomsnittlig
balansomslutning

Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter finansiella poster exklusive
jämförelsestörande poster, i förhållande
till genomsnittligt eget kapital

Higabgruppens årsredovisning 2010

69

Risk- och känslighetsanalys
Higabgruppens riskexponering
består främst av omvärldsrisker,
rörelserelaterade risker och
finansiella risker.
Omvärldsrelaterade risker
Efterfrågan på lokaler har ett starkt samband med konjunkturläget. Hyresnivå och
vakansgrad är tydliga indikatorer. Under 2010
var vakansgraden för lokaler i Göteborg
9,5 procent. Higabgruppen hade i slutet
av året en vakansgrad på 7,4 procent.
Den internationella konjunkturen har
stabiliserats under året. Viss oro finns
dock fortfarande för skuldsättnings
problem i några av länderna inom Euroområdet, vilket troligtvis kommer att ha
en dämpande effekt på återhämtningen i
dessa. Centralbanker världen över har
fortsatt att ligga kvar med relativt sett
låga räntenivåer i syfte att inte störa återhämtningen av tillväxten. Sveriges

Slakthuset
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Riksbank har dock under slutet av året
påbörjat viss anpassning av ränteläget
genom höjning av reporäntan. Samtidigt
aviserar man också fortsatta höjningar av
denna under 2011.
Higabgruppens balanserade kundmix
kompenserar till viss del känsligheten för
svängningar i ekonomin. Med hyresgäster
från såväl den privata som offentliga
sektorn och en spridning mellan branscher
med olika placering i konjunkturcykeln,
skapar vi förutsättningar för en jämn och
låg vakansgrad.

De rörelserelaterade risker som
Higabgruppen exponeras för är fram
förallt vakans-, kredit-, kostnads- och
investeringsrisk.

Risken att stå med outhyrda lokaler är
en del av fastighetsbranschens verklighet.
I samband med ombyggnationer och
renoveringsarbeten är det i många fall
nödvändigt att lokalerna är tomma. Det
kan även uppstå glapp vid byte av hyresgäster.
Higabgruppen minskar vakansrisken
genom att sträva efter att vara en attraktiv hyresvärd. Med väl underhållna fastigheter i attraktiva områden och ett professionellt bemötande av hyresgästerna är vi
en tilltalande hyresvärd för kunder inom
en rad skilda områden. Varje år omförhandlas cirka 10 procent av hyresavtalen
vilka i genomsnitt löper över 3 till 5 år.
Vi har också väl upparbetade rutiner för
marknadsföring och uthyrning då en lokal
blir ledig.

Vakansrisken
Vakansgraden har stor påverkan på
Higabgruppens resultat.

Kreditrisken
Den kreditrisk som Higabgruppen exponeras för är de fall då hyresgästen inte

Rörelserelaterade risker

Risk och känslighetsanalys

klarar sina ekonomiska åtaganden gentemot oss. Vi har en väl spridd kundstruktur
och en stor del av kunderna är kommunala
bolag och förvaltningar med stabil
ekonomi. Då de största kunderna finns
inom den offentliga sektorn och den största
privata kunden enbart står för drygt 1,0
procent av hyresintäkterna, bedömer vi
kreditrisken som relativt begränsad.
Kostnadsrisken
Higabgruppens drifts- och underhållskostnader består av en rad av varandra
oberoende faktorer. Driftskostnaderna
styrs förutom av den direkta kostnaden
för tjänsten eller varan som vi köper, av
vår förbrukning. Inom dessa områden
arbetar vi aktivt med effektiviseringar.
Underhållskostnaderna, vilka svarar för
omkring 20 procent av våra totala fastighetskostnader, kan vi minimera genom
ett planerat och kontinuerligt underhåll
vilket begränsar kostnadsrisken.
Investeringsrisken
Higabgruppen gör varje år stora investeringar i olika typer av fastighetsprojekt.
Ny- eller ombyggnation medför alltid en
investeringsrisk. Framtida uthyrningsmöjligheter kan minska. Hyresbetalningarna
kan visa sig otillräckliga för att täcka
kostnaden för de gjorda investeringarna.
Egen personal med stor kompetens
och erfarenhet av både upphandling och
projektledning minskar risken för fördyringar i investeringen. Risken minskas
även då avtal mot både kunden och
entreprenören är utformade så att
Higabgruppens ansvar begränsas. En
överhettad byggkonjunktur kan dock
medföra en snabb förändring i kostnadsbilden, vilket är den del av investeringsrisken som är svårast att påverka. En
investering som är anpassad specifikt för
kunden säkras i de allra flesta fall upp
genom avtal som garanterar återbetalning
av investeringen.

Finansiella risker Se sidorna 59-60.

Känslighetsanalys
I tabellen nedan visas hur stor påverkan
på Higabgruppens resultat de olika
riskerna har.
Värdena speglar effekter på helårsbasis
av en förändring beräknad på utgående
siffror för 2010. I flera fall innebär förändringar av riskfaktorerna även en
påverkan på värdet av Higabgruppens
fastighetstillgångar.

Förändring Effekt,
+/ Mkr +/

Parameter
Hyra lokaler, resultatförändring inom 12 mån

25 kr/m 2

3,9

Hyra lokaler, över tiden

25 kr/m 2

15,7

Vakansgrad lokaler

1%

5,9

Underhåll

5%

6,6

Värme

5%

1,5

El

5%

0,9

Renhållning

5%

0,3

Fastighetsskatt

5%

0,1

Räntekostnader, resultatförändring inom 12 mån

1%

4,3

Räntekostnader, över tiden

1%

12,8

Förändring
av risk

Sanno Påverkan på
likhet
Higabgruppen

Konjunkturrisk
Kreditrisk
Kostnadsrisk
Investeringsrisk
Ränterisk
Refinansieringsrisk
= Liten

= Medel

= Stor

Hälsovetarbacken
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Ägarstyrning
Higabgruppen är ett av Göteborgs Stad, helägt fastighetsbolag. Det ställer särskilda
krav på genomlysningen av bolaget, inte minst gällande hur Higabgruppen styrs,
vem som ansvarar för vad och hur uppdraget efterlevs. Higabgruppen ägs formellt
av Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Det reella inflytandet utövas dock av
kommunfullmäktige.

Ägardirektiv
Higabgruppens verksamhet regleras av
ett ägardirektiv antaget av kommunfullmäktige. Enligt detta ska Higabgruppen
bland annat ”aktivt medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad genom att vara
ett av stadens strategiska verktyg inom
fastighetsområdet”. Ägardirektivet betonar
också Higabgruppens dubbla uppgifter
att dels tillhandahålla lokaler för stadens
egna verksamheter, dels aktivt främja och
tillgodose intressen för i huvudsak mindre
företag och organisationer. Därtill har
Higabgruppen ett särskilt uppdrag att
vårda och förvalta de fastigheter i staden
som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde.
Finansiellt ska Higabgruppen eftersträva en ekonomisk utveckling som
säkerställer en tillfredsställande soliditet
och en långsiktig lönsamhet.
Utöver ägardirektivet styrs
Higabgruppens verksamhet även av
insyns- och styrningsärendet (GKH
105/01), ett generellt ägardirektiv, bolags
ordning, anvisningar till delårsbokslut och
årsbokslut. Aktiebolagslagen gäller i sin
helhet med tillägget att ägaren har krav
att verksamheten ska bidra till Göteborgs
Stads utveckling.

Kommunfullmäktige
Utöver vad som redan nämnts utser
kommunfullmäktige styrelse och revisorer
samt fastställer bolagsordning. Kommun
fullmäktige utser också en representant
att föra ägarens talan vid årsstämman.

Årsstämma
Årsstämman är det högsta beslutande
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organet inom Higabgruppen och det
forum genom vilket ägarna utövar sitt
direkta inflytande över bolaget.
Årsstämmans uppgifter regleras av
aktiebolagslagen och bolagsordningen.
Senaste årsstämman hölls den 8 mars
2010. Då närvarade styrelsen, företagsledningen, den fackliga representanten
samt Owe Nilsson, som av kommun
fullmäktige utsetts till ägarrepresentant.
Årsstämman fastställde bl a resultat- och
balansräkningar samt valde ny styrelse.

Styrelsen
Sammansättningen i Higabgruppens
styrelse motsvarar mandatfördelningen i
kommunfullmäktige. Representant för
medarbetarna deltar i styrelsemötena
utan att ingå i styrelsen. I moderbolaget
Higabs styrelse tillsätter Företagarna i
Göteborg en ordinarie representant och
en suppleant.
Styrelsearbetet regleras av den arbetsordning som arbetats fram av styrelsens
arbetsutskott efter riktlinjer från
Göteborgs Stad och som årligen revideras
vid styrelsens strategikonferens. Arbets
ordningen reglerar även arbetsfördelning
och ansvar mellan styrelse, dess ord
förande och VD.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för
att ägardirektivet uppfylls, samt för
bolagets organisation och förvaltning.
Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD
samt granska att bolagets ekonomiska
förhållanden kontrolleras på ett
betryggande sätt. Styrelsen ska även
fastställa verksamhetsplan och policy
dokument.

Styrelsen har under 2010 haft 6
 ammanträden fram till upprättandet av
s
denna årsredovisning. Vid dessa styrelsemöten har styrelsen behandlat de frågor
som anges i bolagsordningen.

Huvudpunkterna på styrelsens
möten under året:
15 februari

Årsbokslut

8 mars

Konstituerande
styrelsemöte

5 maj

Delårsbokslut

25–26 maj

Strategikonferens inkl
styrelsemöte

4 oktober

Delårsbokslut

24 november

Affärsplan

På styrelsesammanträdenas dagordning
finns alltid följande punkter.
• Ekonomisk rapport
• Finansiell rapport
• Rapport om uthyrningsläget
• Personalrapport
• Beslutsärenden
• VDs lägesrapport

Stefan Lundqvist har under året verkat
som styrelsens sekreterare.

Ordföranden
Vid konstituerande möte valdes Gunilla
Dörner Buskas som styrelsens ord
förande med Marianne Qvick Stoltz som
vice ordförande. Nuvarande ordförande
har haft posten sedan december 2009
och vice ordförande sedan 2003.

Ägarstyrning

Styrelseordföranden ska genom kontakter
med VD följa bolagets utveckling mellan
styrelsemötena samt svara för att
styrelsens ledamöter fortlöpande får den
information som krävs för att kunna fullfölja uppdraget. Därutöver ska ordföranden
leda styrelsens arbete. Ordförande, vice
ordförande och VD utgör också arbets
utskott, vilket bland annat har till uppgift
att förbereda styrelsesammanträden.

VD och företagsledning
Den dagliga verksamheten leds av VD.
Göran Sylvesten är rekryterad som VD
och tillträdde i januari 2010.
VD ansvarar även för att ta fram
informations- och beslutsunderlag inför
styrelsemötena samt vara föredragande
vid dessa möten.
Till sin hjälp har VD framför allt företagsledningen som består av Mikael
Blom, Johan Carlsson, Mikael Dolietis
t o m september 2010, Lena Erlandsson,
Ann-Christin Håkansson, Stefan Lundqvist,
Per Orgert fr o m oktober 2010 och
Fredrik Setterberg.
Företagsledningen sammanträder en
gång i månaden. Mötena leds av VD, som
fattar beslut efter samråd med dess
medlemmar.

Stads revisionsreglemente. Lekmanna
revisorerna utses av kommunfullmäktige.
Lekmannarevisorernas arbete utmynnar
i en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som behandlar bolagets
verksamhet och interna kontroll.
Granskningen redovisas till kommunfullmäktige genom rapportsammandrag och
kortrapporter, vilka även finns att tillgå på
www.stadsrevisionen.goteborg.se.
Under 2010 har granskningen utförts
av Lars Svensson. Suppleant har varit
Sven Andersson.

Ersättningar till styrelse och
lekmannarevisor
Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgår ett arvode, vilket fastställs
och regleras av kommunfullmäktige.
Ersättningsnivåerna för styrelseleda
möterna framgår av tabellen nedan.
Ersättning till lekmannarevisor har under
året utgått med 5 470 kronor.
Ordförande

46 290 kronor

Vice ordförande

31 870 kronor

Ledamot

17 530 kronor

Suppleant

8 730 kronor

Viktiga policyer
Revisorer
Granskningen av räkenskaperna och
styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning har utförts av Deloitte AB med
Hans Warén och Harald Jagner som
revisorer. Revisorerna utses av årsstämman
för en tid på 4 år. Nuvarande mandat
period inleddes 2007 där omval skedde
av nuvarande revisorer. Upphandlingen av
revisionstjänster görs av Stadsrevisionen i
en gemensam upphandling för kommunens
samtliga bolag och nämnder.
Lekmannarevisionen syftar till att
bedöma om bolagets verksamhet är ända
målsenlig och att den interna kontrollen är
tillräcklig. Revisionens uppdrag och
arbetsformer regleras genom kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs

Higabgruppen har ett antal företags
specifika policyer, till dessa hör:
• Arbetsmiljöpolicy
• Finanspolicy
• Inköpspolicy
• Klotterpolicy
• Kommunikationspolicy
• Kreditpolicy
• Kvalitetspolicy
• Medarbetarpolicy
• Miljöpolicy
• Säkerhetspolicy
• Tillgänglighetspolicy

Restaurang Trädgår’n
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Styrelse
Gunilla Dörner Buskas Ordförande (S)
Gunilla Dörner Buskas

Född 1967, invald i styrelsen 2004
Avdelningschef/processägare Migrationsverket
Övriga uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige,
Ordförande i SDN Biskopsgården
Favoritfastighet i Göteborg: Gamla Ullevi

Marianne Qvick Stoltz Vice ordförande (FP)
Född 1949, invald i styrelsen 2003, har tidigare
Marianne Qvick Stoltz

suttit i styrelsen som Företagarnas representant
Småföretagare
Övriga uppdrag: VD och ägare Magnusson Ur
Favoritfastighet i Göteborg: Pedagogen

Roland Myrenius Ledamot (S)
Född 1940, invald i styrelsen 1989
Pensionär
Roland Myrenius

Övriga uppdrag: Inga
Favoritfastighet i Göteborg: Feskekôrka

Swen Persson Ledamot (m)
Född 1947, invald i styrelsen 1982
Företagare, Civilekonom
Övriga uppdrag: Ledamot i Svenska Mässans
huvudmannaråd
Favoritfastighet i Göteborg: Pedagogen
Swen Persson

Katarina Wiking Ledamot (s)
Född 1967, invald i styrelsen 2007
Lärare
Övriga uppdrag: Inga
Favoritfastighet i Göteborg: Billdals Park

Katarina Wiking

Ingrid Smith Ledamot (m)
Född 1954, invald i styrelsen 2005
Leg. Sjuksköterska/civilekonom
Övriga uppdrag: Inga
Favoritfastighet i Göteborg: Feskekôrka

Mats Arnsmar Ledamot (s)
Född 1963, invald i styrelsen 2009
Ingrid Smith

Ersättare Kommunstyrelsen
Övriga uppdrag: Ordförande i Byggnadsnämnden
och Ledamot i Dicksonska Stiftelsen
Favoritfastighet i Göteborg: Stora Saluhallen

Mats Arnsmar
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Staffan Blixt Ledamot (Representant från
Staffan Blixt

Företagarna i Göteborg)
Född 1949, invald i styrelsen 2006
VD för Hisingens sotningsdistrikt AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Företagarna Göteborg,
styrelseledamot i Företagarnas branschförbunds
representationsskap, styrelseledamot i Företagarnas
riksstyrelse och styrelseledamot i Sveriges
Skorstensfejaremästares riksförbunds 6:e krets.
Favoritfastighet i Göteborg: Feskekôrka

Gilbert Ohlson

Gilbert Ohlson Suppleant (s)
Född 1957, invald i styrelsen 2007
Kamrer
Övriga uppdrag: Ordförande i Hammarkullens
föreningsråd (Ham-Sam)
Favoritfastighet i Göteborg: Feskekôrka

Agneta Lindblom

Agneta Lindblom Suppleant (m)
Född 1945, invald i styrelsen 2003
Domstolssekreterare
Övriga uppdrag: Ersättare i Göteborgs Folkhögskola
Favoritområde i Göteborg: Klippans Kulturreservat

Åse-Lill Törnqvist Suppleant (mp)
Född 1973, invald i styrelsen 2008
Åse-Lill Törnqvist

Bebyggelseantikvarie
Övriga uppdrag: Nämndeman i Tingsrätten och
ledamot Park- och Naturförvaltningen
Favoritfastighet i Göteborg: Pedagogen

Henrik Nilsson Suppleant (m)
Född 1971, invald i styrelsen 2007
Seniorkonsult
Henrik Nilsson

Övriga uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige,
vice ordförande i SDN Älvsborg
Favoritfastighet i Göteborg: Rådhuset

Eive Nilsson Suppleant (Representant från Företagarna
i Göteborg)
Född 1971, invald i styrelsen 2007
Försäljning/kalkyl FO Peterson Snickeri
Eive Nilsson

Övriga uppdrag: Ledamot Företagarna i Göteborg
Favoritfastighet i Göteborg: Dicksonska palatset

Staffan Claeson Personalrepresentant
Född 1944, deltagit i styrelsen sedan 1997
Övriga uppdrag: Inga
Favoritfastighet i Göteborg: Stora Saluhallen

Staffan Claeson
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Företagsledning
Mikael Blom

Stefan Lundqvist

Fastighetsutvecklingschef

Vice VD, Finanschef

Född 1966, Gymnasieingenjör

Född 1962, Civilekonom

Anställd sedan 1996

Anställd sedan 2000

Tidigare erfarenheter från konsult- och

Tidigare erfarenheter från bank-/finansverksamhet

entreprenadbranschen

samt fastighetsbolag

Favoritfastighet i Göteborg: Kronhusbodarna

Favoritfastighet i Göteborg: Stora Saluhallen

Johan Carlsson

Per Orgert

Förvaltningschef

T f Förvaltningschef

Född 1973, Högskoleingenjör CTH

Född 1954, Marknadsekonom

Anställd sedan 2007

Inhyrd sedan november 2010

Tidigare erfarenhet från konsult- och

Tidigare erfarenheter från konsultbranschen och

entreprenadbranschen samt fastighetsförvaltning

fastighetsförvaltning

Favoritfastighet i Göteborg: Gathenhielmska Huset

Favoritfastighet i Göteborg: Dicksonska Palatset

Mikael Dolietis (t o m september 2010)

Fredrik Setterberg

Förvaltningschef

Ekonomichef

Född 1962, Gymnasieingenjör

Född 1973, Civilekonom

Anställd sedan 2007

Anställd sedan 2000

Tidigare erfarenheter från konsult- och

Favoritfastighet i Göteborg: Härlanda Park

entreprenadbranschen
Favoritfastighet i Göteborg: Kvarteret Högvakten

Göran Sylvesten
VD

Lena Erlandsson

Född 1954, Civilingenjör

Personalchef

Anställd sedan 2010

Född 1969, Personalvetare

Tidigare erfarenheter från

Anställd sedan 1988

fastighetsbolag och statlig verksamhet

Favoritfastighet i Göteborg: Sockerbruket

Favoritfastighet i Göteborg: Barken Viking

Ann-Christin Håkansson
Förvaltningschef
Född 1963, Civilingenjör
Anställd sedan 2005
Tidigare erfarenheter från fastighetsbolag
Favoritfastighet i Göteborg: Gegerfeltska Villan
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Foto: Pontus Johansson

Från vänster:
AnnChristin Håkansson, Fredrik Setterberg, Mikael Blom, Göran Sylvesten, Lena Erlandsson,
Stefan Lundqvist, Per Orgert och Johan Carlsson
Bilden är tagen i Rådhuset den 10 december 2010
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Visste du att Musikens Hus på Djurgårdsgatan från
början var Majornas elementarläroverk för flickor?
Byggnaden uppfördes 1888 och fungerade som flickskola
ända fram till 1967. Musikens Hus med repetitionslokaler,
studieverksamhet, scener och kulturkafé öppnades 1984

Fastighetsförteckning
		
Fastighet
Adress

Antal		
byggnader
Byggnadsår

Lokaler
m2

Bostäder
m2

Summa
m2

Alelyckegatan 1-7

Alelyckegatan 1-7A-D

4

1920

679

0

679

Allégården

Södra Allégatan 4

1

1897

1 671

0

1 671

Angereds Bussdepå

Spadegatan 22

1

2007

339

0

339

Angereds Företagsby

Spadegatan 6-8

2

1989

1 881

0

1 881

Angereds Industriby

Spadegatan 1-11

6

1978

13 597

0

13 597

Annedal - Seminariet

Seminariegatan 1A-F

5

1910, 2007

10 772

0

10 772

Annedalspojkars Hus

Brunnsgatan 14

2

1876

335

0

335

Arbetarinstitutet

Magasinsgatan 23

2

1882

1 625

0

1 625

Arken

Nordatlanten 100

1

1973

12 500

0

12 500

Bagaregårdens Landeri

Bagaregårdsgatan 2

1

1650-talet

640

0

640

Barken Viking

Lilla Bommen, Gullbergskajen

1

1906

2 300

0

2 300

Bergums Kyrkskola

Bergums Källegårdsväg 1

2

1848

164

0

164

Billdals Gård

Billdals Park

1

1860

1 085

0

1 085

Biotech Center

Arvid Wallgrens Backe 20

1

2003

8 749

0

8 749

Biskopsvillan

Alelundsgatan 4

1

1815

476

0

476

Blomstergatan 5

Blomstergatan 5

1

1966

5 068

0

5 068

Brew House

Åvägen 24

5

1935

5 933

0

5 933

Bö Herrgård

Herrgårdsgatan 15

4

1790

1 380

70

1 450

Daghem Apotekaregatan

Apotekaregatan 4

1

1900

430

0

430

Daghem Falkgatan

Falkgatan 3-5

1

1913

442

0

442

Daghem Folke Bernadottes Gata

Folke Bernadottes gata 4

1

1881

500

0

500

Daghem Rosengatan

Rosengatan 6

1

1955

389

0

389

Dicksonska Palatset

Parkgatan 2

2

1862

1 862

0

1 862

Esperantoplatsen 7-9

Esperantoplatsen 7-9

1

1849

1 143

0

1 143
1 820

Exercishuset

Parkgatan 35

3

1867

1 820

0

Feskekôrka

Fisktorget 3-4

1

1874

492

0

492

Fiskhamnen - Fiskhall C

Fiskhamnsgatan 31

1

1910

1 754

0

1 754

Fiskhamnen - Fiskhall F

Fiskhamnen 17-19

1

1910

3 172

0

3 172

Fiskhamnen - Pirhus 1-2

Fiskhamnspiren 1-3

2

1995

2 169

0

2 169

Fritidshus Gullholmen

Brf Gullholmsbaden

1

1982

0

40

40

Fritidshus Sälen

Bårdvägen 3

1

1987

0

54

54

Första Långgatan 10

Första Långgatan 10A-B

1

1905

2 100

0

2 100

Gamla Ullevi

Parkgatan 53-57

Gathenhielmska Reservatet

Allm. Vägen, Pölg., Stigbergst.

1

2008

3 816

0

3 816

16

1700-talet

1 665

1 410

3 075

Gegerfeltska Villan

Arkitektgatan 3

1

Grimmereds Industriby

Klangfärgsgatan 8-16

5

1874

635

0

635

1974-77

19 535

0

19 535

Gullbergsbrohemmet

Garverigatan 2

2

1741

1 453

0

1 453

Gårdavägen 2

Gårdavägen 2-4

1

1987

6 377

0

6 377

Göta Källare

Hotellplatsen 2

1

1812

2 351

0

2 351

Hagabadet

Södra Allégatan 3

1

1876, 1905

3 850

0

3 850

Hagapojkarnas Hus

Frigångsgatan 19

1

1790

35

35

70

Hallegatan 4B

Hallegatan 4B

1

1910

442

0

442

Hantverkshuset Stampen

Norra Ågatan 10

1

1970

11 113

0

11 113

Hasselblads Center

Ekmansgatan 8

1

1995

1 952

0

1 952

Konsthantverk

Kristinelundsgatan 6

1

1904

8 707

0

8 707

Hotel Eggers

Drottningtorget 2-4

1

1876, 1894

3 542

0

3 542

HDK Högskolan för Design och
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Fastighetsförteckning
Visste du att Göta Källare vid Hotellplatsen var Sveriges första hotell?
Det byggdes 1812 och innebar ett stort standardsteg jämfört med dåtidens
värdshus. 1918 blev huset huvudkontor för SKF. Några år senare köptes det
av Svenska Amerikalinjen. Higabgruppen äger fastigheten sedan 1986.
Idag hyrs lokalerna ut till kontor och butiker

		
Fastighet
Adress

Antal		
byggnader
Byggnadsår

Lokaler
m2

Bostäder
m2

Summa
m2

Huvudbrandstation

Åvägen 2

1

1988

15 573

0

15 573

Hälsovetarbacken

Arvid Wallgrens Backe

7

1908-1919

12 232

0

12 232

Härlanda Park

Kålltorpsgatan 2

11

1907

8 854

169

9 023

Johannebergs Landeri

Södra Vägen 61

2

1850

1 195

42

1 237

Kajskjul 46

Fiskhamnsgatan 41-43

1

1952

4 283

0

4 283

Kallebäcks Källa

Gamla Boråsvägen 2-4

3

1881

200

70

270

Kiosk Kungsportsavenyen 39A

Kungsportsavenyen 39A

1

1953

34

0

34

Kiosk Linnéplatsen

Linnéplatsen

1

1960

176

0

176

Klippans Kulturreservat

Klippan 4-6, 5-7, 11-13

7

1700-talet

2 018

372

2 390

Konserthuset

Götaplatsen 8

1

1935

9 180

0

9 180

Konsthallen

Götaplatsen 7

1

1923

795

0

795

Konsthögskolan Valand

Vasagatan 50

1

1865

12 485

0

12 485

Konstmuseet

Götaplatsen 5-6

1

1923

6 650

0

6 650

Kretsloppsparken Alelyckan

Lärjeågatan 12

7

2007

2 600

0

2 600

Kronans Bryggeri

Karl Johansgatan 23-25

1

1892

4 215

0

4 215

Kronhusbodarna

Postgatan 6-8

3 1755, 1760-talet

1 890

0

1 890

Kronhuset

Kronhusgatan 1D

1

1642-54

1 150

0

1 150

KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket

Vasagatan 2A

1

1900

5 141

0

5 141

Kvarteret Högvakten

Östra Hamngatan 21

4

1746, 1844-49

8 045

0

8 045

Kviberg

Luftvärnsvägen

33

1895

41 462

0

41 462

Kviberg - Tygförråd

Tyghusvägen 4

1

1930

1 084

0

1 084

Kvibergsnäs Landeri

Kvibergsnäs Allé 20-24

3

1690

681

196

877
5 113

Lagerhuset

Heurlins Plats 1

1

1921

5 113

0

Landala Högreservoar

Övre Besvärsgatan

1

1892

28

0

28

Landala Pumphus

Södra Viktoriagatan 44

1

1869

198

0

198

Letsegårdsvägen 81

Letsegårdsvägen 81

1

1866

300

0

300

Lilla Änggården

Thorild Wulffsgatan 75

1

1780

651

0

651

Lindholmsskolan

Verkmästaregatan 7

2

1886

2 355

0

2 355

Lorensbergsteatern

Berzeliigatan 4

1

1916

2 865

0

2 865

Lärje Östergård

Lärje Östergård 10

3

1700-talet

417

134

551

Lärjeholms Gård

Lärjeholmsvägen 10-14

6

1790-talet

2 001

0

2 001

Majnabbe - Fahlströmska Huset

Taubegatan 7

1

1907

350

0

350

Majnabbe - Inspektorbostad

Taubegatan 5

1

1792

0

200

200

Majnabbe - Kusthuset

Taubegatan 9A-D

2

1780-talet

490

0

490

Majnabbe - Villa Majviken

Taubegatan 2

1

1800

0

349

349

Margretebergsgatan 2

Margretebergsgatan 2

1

1953

1 335

0

1 335

Mariagården

Stampgatan 1A-C

2

1767

1 200

0

1 200

Musikens Hus

Djurgårdsgatan 13

1

1888

2 795

0

2 795
7 800

Naturhistoriska Museet

Slottsskogen

1

1916

7 800

0

Nilssons Hus

Hammarbergs Backe 10

1

1800-talet

100

0

100

Norra Hamngatan 8-10

Norra Hamngatan 8-10

1

1650

4 057

0

4 057

Observatoriet

Slottsskogen

1

1985

400

0

400

Odinslundsgatan 33

Odinslundsgatan 33

1

1930

335

0

335

Odontologen

Medicinaregatan 12A-G

1

1965

32 000

0

32 000

Ostindiska Huset

Norra Hamngatan 12

1

1750

8 750

0

8 750

Otterhällegatan 5/Stora Badhusgatan 6

Stora Badhusgatan 6

1

1994

8 070

0

8 070

Partihallarna - Torghallen

Blomstergatan 11

1

1967

3 306

0

3 306
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Fastighetsförteckning

Visste du att Gustav III 1787 invigde träledningarna som förde vattnet från
Kallebäcks Källa vid Gamla Boråsvägen till Kungsporten i centrala Göteborg?
I början av 1900-talet levererade källan råvaran till det mineralvatten som framställdes
vid Apotekarnes i Gårda. Fastigheten är idag byggnadsminne och består förutom
källhuset av en reservoar byggd 1881 och ett bostadshus

		
Fastighet
Adress

Antal		
byggnader
Byggnadsår

Lokaler
m2

Bostäder
m2

Summa
m2

30 920

Pedagogen

Västra Hamngatan 25

3 1855, 1862, 2006

30 920

0

Postgatan 10

Postgatan 10-14

1

1900

6 180

0

6 180

Postgatan 16

Postgatan 16

1

1902

1 231

0

1 231

Postgatan 4

Postgatan 4

1

1760-talet

408

0

408

Påvelundstorpet

Påvelundsgatan 24

1

1770

65

0

65

Redbergsskolan

Örngatan 6

2

1880

2 381

0

2 381

Remfabriken

Åvägen 15

3

1891

2 045

0

2 045

Restaurang Trädgår´n

Nya Allén 11

1

1998

2 420

0

2 420

Rådhuset

Gustaf Adolfs Torg 1

1

1672

6 220

0

6 220

Röhsska Museet

Vasagatan 39

1

1916

8 400

0

8 400

Sahlgrenska Huset

Norra Hamngatan 14

1

1753

3 851

0

3 851

Saluhall Briggen

Nordhemsgatan 28

1

1891

2 884

0

2 884

Sankt Eriksgatan 4

Sankt Eriksgatan 4

1

1810, 1871

1 490

0

1 490

Sankt Sigfridsgatan 85

Sankt Sigfridsgatan 85

1

1968

8 900

0

8 900

Sjömagasinet

Adolf Edelsvärds gata 5

1

1775

1 040

0

1 040

Sjömanshuset

Stigbergsliden 10

1

1831

705

0

705

Sjömanstornet

Gamla Varvsgatan

1

1933

20

0

20

Skansen Kronan - Soldattorpet

Skansen Kronan

1

1700-talet

40

0

40

Skansen Kronan - Vaktmästarbostaden

Leijonsparres Väg 10A-B

1

1904

66

55

121
264

Skårs Gård

Skårs Allé 11A-B

1

1700-talet

100

164

Skändla Gård

Skändla Sörgårdsväg 2

4

1800-talet

634

0

634

Slakthuset

Slakthuset

17

1905

19 891

115

20 006

Smålandsstugan - Vattentornet

Slottsskogen

2

1700-talet

150

0

150

Sockerbruket

Banehagsgatan 1

8

1850-1901

17 732

0

17 732

Stadsbiblioteket

Götaplatsen 3

1

1967

9 394

0

9 394

Stadsteatern

Götaplatsen 4

1

1934

15 100

0

15 100

Stora Katrinelund

Levgrensvägen 7

3

1700-talet

860

0

860

Stora Saluhallen

Kungstorget 15-18

1

1888

2 552

0

2 552

Stora Teatern

Kungsparken 1

1

1856-59

6 350

0

6 350

Stora Tullhuset

Packhusplatsen 7

4

1867

8 164

0

8 164

Talattagatan 16-22

Talattagatan 16-22

3

1868

791

0

791

Talattagatan 1A

Talattagatan 1A

1

1950

461

111

572

Ullevi

Paradingången Ullevi

1

1958

9 000

0

9 000

Vagnhallen Gårda

Rantorget 4

1

1985

28 900

0

28 900

Valhalla Idrottsplats

Valhallagatan

1

1963

1 000

0

1 000

Valhallabadet/Valhalla Sport

Valhallagatan 3

3

1956, 1967

30 140

0

30 140

Wernerska Villan

Parkgatan 25

1

1886

1 278

95

1 373

Vidkärrs Herrgård

Helleforsgatan 1A-C

3

1800

660

0

660

Villa Belparc

A O Elliots Väg 10

1

1936

1 207

0

1 207

Åvägen 17

Åvägen 17A-K

6

1896

14 874

0

14 874

Ängås Gård

Korsåsgatan 2

2

1880-talet

395

0

395

Östra Skärvallsgatan 1

Östra Skärvallsgatan 1

1

1925

500

0

5000

311		

625 198

3 681

628 879
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