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Värderingar
Våra värderingar är en förutsättning för att 
vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.

Helhetssyn  |  Engagemang  |  Samverkan

VISION, AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDERINGAR

Affärsidé
Higabs affärsidé är att långsiktigt äga, vårda 
och utveckla unika fastigheter för offentliga 
verksamheter och mindre företag i Göteborg.

Vision
Higab ska vara bäst på att utveckla 
och levandegöra byggnader som 
stärker Göteborgs konkurrenskraft. 

Angered Arena
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4 111

Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 
7 Mkr (6). Checkräkningskredit med ram 
om 50 Mkr var nyttjad till 0 Mkr (0).

Fastighetsbeståndets bokförde värde, 
inklusive pågående nyanläggningar, 
 uppgick vid årsskiftet till 4 111 Mkr (4 020).

Likvida medel (Mkr)

Bokfört värde (Mkr)

ÅRET I SAMMANDRAG

178

14

92,6

Årets resultat efter finansiella poster 
 uppgick till 178 Mkr (105). I resultatet 
ingår realisationsvinster från fastighets-
försäljningar om 52 Mkr samt försäljning 
av  dotterbolag om 32 Mkr.

Den synliga soliditeten uppgick till 
14 procent (12).

Uthyrningsbar yta uppgick vid årsskiftet 
till 607 356 m2 (604 949) vakansgraden 
uppgick till 7,4 procent (6,6).

Årets resultat (Mkr)

Synlig soliditet (%)

Uthyrningsgrad (%)

Året i 
 samman drag
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Strategiskt verktyg för Göteborgs utveckling
Higabs verksamhet styrs av ägardirektiv från kommun-
fullmäktige. 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
Higabs kunder finns inom flera av de områden som bidrar 
till en positiv utveckling av Göteborg. Vi äger många av 
Göteborgs mest kända kulturfastigheter samtidigt som vi 
erbjuder ändamålsenliga lokaler för främst små och medel-
stora företag. Drygt hälften av lokalytan hyrs av offentliga 
verksamheter.

Långsiktig förvaltning
Higab arbetar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv. 
Förvaltningen är organiserad i områden uppdelade efter 

kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en förvalt-
ning enligt kundernas behov och önskemål samtidigt som 
effektiviteten ökar. Förvaltningsområdenas kundkategorier:
• Näringsliv och utbildning
• Kultur och idrott

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. Fastighets-
utvecklingen omfattar förstudier, ny- och ombyggnation 
samt lokalanpassningar.

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

Kort om Higab

 2013 2012 2011 2010 2009

Hyresintäkter, Mkr 681 659 636 595 583

Bruttoresultat, Mkr 278 243 115 54 168

Årets resultat efter skatt, Mkr 145 70 -15 -56 22

Bokfört värde fastigheter, Mkr 4111 4375 4188 4177 4197

Eget kapital, Mkr 689 541 486 534 612

Räntebärande skulder, Mkr 3945 3665 3506 3557 3507

Ej räntebärande skulder, Mkr 281 369 294 267 241

Taxeringsvärde, Mkr 1 742 1 722 1 722 1 755 1 642

Antal lokaler 1 023 1 125 1 126 1 128 1 064

Förvaltad yta, m² 607 356 633 849 632 521 628 879 632 776

Medelhyra lokaler, kr/m² 1 084 1 043 1 010 945 945

Driftnetto, kr/m² -301 -284 -279 -281 -263

Vakansgrad lokaler brutto, % 7,4% 6,3% 5,9% 7,4% 5,4%

Soliditet, % 13,9% 11,7% 11,0% 11,9% 14,0%

Räntetäckningsgrad, ggr 3,8 3,2 2,8 2,5 2,4

Bruttovinstmarginal, % 50,1% 48,9% 46,6% 39,0% 44,2%

Fastigheternas direktavkastning, % 9,1% 8,3% 7,8% 6,6% 7,0%

Avkastning på totalt kapital, % 6,1% 4,7% 2,0% 0,5% 3,5%

2009-2012 inkluderar koncernens jämförelsesiffror.

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

Göteborgs 
Stad

Kund Projekt

Higab

Nyckeltal i sammandrag
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Higabs 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 Higab ska:

• Bidra till stadens utveckling

• Vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom 
fastighetsområdet

• Vara lyhörda för de värden som präglar Göteborg

• Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter

• Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och 
lönsamhet

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

Ägardirektivet betonar framförallt uppgiften att vårda, 
utveckla och förvalta de fastigheter i beståndet 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. 

Utifrån ägardirektivet har Higab formulerat en vision  
och en affärsidé samt arbetat fram mål och strategier i  
 riktning mot dessa.

Higabs uppdrag

Detalj från Börshuset
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Genom vår verksamhet är Higab ett strategiskt verktyg för 
utvecklingen av Göteborgs Stad. Vi är med och skapar lokal-
mässiga förutsättningar för infrastruktur, administration, 
utbildning, kultur, idrott, vård, produktion, hållbarhet och 
social utveckling. 

Under ett mycket aktivt 2013 har vi arbetat enligt vår nya 
organisation, vilken förstärker vår kapacitet, tillför ytterligare 
kompetens och utvecklar vår affärsmässighet.

En alltmer integrerad syn på samhällsutvecklingens olika delar 
får ett tydligt genomslag i vår verksamhet. Förändringen av 
vårt miljöarbete är ett bra exempel. Tidigare har vi främst foku-
serat på den ekologiska aspekten av hållbar utveckling. Under 
2013 har vi även börjat gå in på de sociala och ekonomiska 
delarna, vilket gör att vi nu arbetar med hållbarhet som ett 
överordnat begrepp.

Hållbarhetsarbetet sker på bred front. Några exempel: Alla 
våra byggprojekt följer systemet Miljöbyggnad. Energieffek-
tivisering pågår fortlöpande i våra fastigheter. Utbildning och 
information ökar medvetenheten hos medarbetare och kunder. 
Vi följer också Göteborgs Stads riktlinjer för våra resor. Tjänste-
bilarna är borta. Istället går, cyklar eller åker vi kollektivt. När 
bil krävs använder vi en el- eller gasbil ur vår miljöbilspool.

Flera större projekt
Vi har varit engagerade i flera större byggprojekt under året. 
Om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket och ombyggnaden 
av Rådhuset för stadens politiska ledning slutfördes i väsent-
liga delar 2013, och lokalerna är klara att tas i bruk i början av 
2014. Angered Arena, som har en viktig roll för hälsoutveck-
lingen i de nordöstra stadsdelarna, invigdes i april.

Byggnadsminnen och konstskatter
Många av Göteborgs byggnadsminnen ägs och förvaltas av 
Higab. Sedan länsstyrelsen i oktober byggnadsminnesför-
klarade Feskekôrka, har vi nu inte mindre än 26 stycken. 

Byggnadsminnena är värdefulla bärare av vårt kulturarv och vi 
lägger stor omsorg om vården av dem. Vi strävar också efter att 
på olika sätt öka tillgängligheten till husen så att göteborgarna 
och stadens besökare kan ta del av dem. Så har exempelvis ett 
stort antal konstverk av Bruno Liljefors, Carl Larsson och andra 
mästare från konstsamlingen i Wernerska villan restaurerats 
och under hösten ställts ut på Göteborgs konstmuseum.

Strategiska samhällsfastigheter
De närmaste åren väntar oss flera större projekt av strategisk 
betydelse för Göteborg. 

Med beräknad byggstart 2016 kommer vi att bygga en ny 
anläggning för Kretslopp och vatten vid Alelyckan. Det är ett 
omfattande projekt med syfte att samlokalisera de många 
olika verksamheterna och kontoren runt om i Göteborg till ett 
enda ställe.

Inom en nära framtid ligger också en ny spårvagnsdepå på 
Ringön. Depån innebär en avgörande kapacitetsförstärkning 
och är en del av Västra Götalandsregionens satsning på en 
 förbättrad och utökad kollektivtrafik.

Stabil ekonomi
Higab redovisar ett gott resultat för 2013. Vårt unika fastig-
hetsbestånd och en kundstruktur med både offentliga verk-
samheter och privata företag ger oss goda förutsättningar. Ett 
kundnära och affärsmässigt arbetssätt, där våra medarbetare 
tillför starka mervärden genom kunnighet och engagemang, är 
en viktig orsak till vår låga vakansgrad. 

Ny samlande roll 2014
Med en solid ekonomi och en organisation med förstärkt 
 kompetens och kapacitet går vi med tillförsikt in i ett händelse-
rikt 2014. 

I Göteborgs Stads nya bolagsstruktur med specialiserade 
klusterbildningar, får vi nu en samlande roll för de av stadens 
bolag som arbetar med lokaler. Higab blir moderbolag i en 
koncern med Higab, Älvstranden Utveckling AB, Idrotts- och 
Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, Förvaltnings AB 
GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB. 

Det kommer att bli mycket intressant och utvecklande att 
arbeta tillsammans med kolleger i andra kommunala bolag. Med 
våra olika specialiteter och erfarenheter bildar vi till sammans en 
mycket stark bas för det fortsatta byggandet av Göteborg.

Göteborg i februari 2014

Göran Sylvesten, VD

VD HAR ORDET

Ett intensivt samhällsbyggande med starkare 
kompetens och ökad kapacitet
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VD HAR ORDET
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”Vi arbetar nu med hållbarhet som 
ett överordnat begrepp, där såväl 
de ekologiska som de sociala och 
ekonomiska aspekterna finns med.”
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Övergripande mål
Starkt varumärke. Nära kundsamverkan i affärsmässiga 
relationer. 

Detta gjorde vi 2013
Vi skapade utvecklingsplaner för 18 fastigheter.

Mål 2014
Kännedomen om Higab ska öka med två procentenheter. 

Kundernas nöjdhet med vår yttre skötsel ska nå index 70.

Vi ska utveckla processen för vår felanmälan.

Vi ska beskriva processen för byggprojekt utifrån ett 
 kundperspektiv.

Övergripande mål
Hållbar utveckling och förvaltning utifrån helhetssyn. 

Detta gjorde vi 2013
Vi arbetade med 2013 års mål i Hållbarhetsplanen.

Vi breddade vårt miljöarbete till ett heltäckande 
 hållbarhetsarbete genom ökat fokus på den sociala 
och ekonomiska dimensionen. 

Mål 2014
Infria 2014 års mål i den femåriga Hållbarhetsplanen.

Skapa utvecklingsplaner för 18 fastigheter.

Ta fram riskhanteringsmodell för byggprojekt.

Övergripande mål
Attrahera, engagera och utveckla medarbetarna. 

Detta gjorde vi 2013
Med syfte att öka och dela kunskapen om våra hus 
gjorde vi ett antal studiebesök. 

Vi höll ett tiotal interna frukostmöten med information 
och diskussion om aktuella verksamhetsfrågor. Vid de 
tillfällena presenterade även medarbetare ett urval av 
våra byggnader närmare.

Mål 2014
Vi ska öka kunskapen om våra fastigheter och deras 
historia hos alla medarbetare.

Medarbetarnas nöjdhet ska öka till NMI 78. 

Övergripande mål
Långsiktig lönsamhet. 

Detta gjorde vi 2013
Hyressättningen är nu genomgående marknadsmässig 
för kommersiella lokaler. En långsiktig hyressättning för 
icke-kommersiella avtal utreddes. Den interna hyres-
sättningen där Göteborgs Stad hyr sker enligt en ny 
 överenskommelse.

46% av våra inköp gjordes via stadens inköpssystem Winst.

Mål 2014
Alla kommersiella avtal som omförhandlas ska nå 
 marknadsmässig hyra.

Vi ska utveckla vårt beslutsstöd för hur vi gör våra affärer.

Vi ska införa ett nytt integrerat inköpssystem som täcker 
hela kedjan från beställning till fakturabetalning.

Higabs övergripande mål är att vara bäst på att utveckla och levandegöra byggnader som stärker Göteborgs 
 konkurrenskraft. Vårt arbete mot målet sker inom områdena kund, medarbetare, fastighet och ekonomi.
Vi arbetar enligt en målbild med långsiktiga mål 2016 och operativa mål som uppdateras varje år.

Mål och  uppföljning

KUND

FASTIGHET

MEDARBETARE

EKONOMI
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Härlanda Park

Kulturfastigheterna är av stor  betydelse för 
Göteborgs och  göteborgarnas identitet och 
 värdefulla resurser för staden.
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I Sverige fortsatte den ekonomiska tillväxten under 2013 i 
flera branscher. 

Arbetsmarknaden i Göteborg och Västra Götaland i stort 
visar relativt små förändringar, med en viss förstärkning 
under senare delen av året. Arbetslösheten är lägre än 
genomsnittet i riket.

Vakanserna på kontorsmarknaden i Göteborg sjönk till den 
lägsta nivån sedan 2003. 

Enligt konjunkturinstitutet (KI) ger det tidiga skedet av åter-
hämtningsfasen för svensk ekonomi tydligt positiva siffror. 
Den så kallade konfidensindikatorn, som är ett mått som väger 
samman en rad faktorer relevanta för ekonomin, pekar gene-
rellt uppåt. För samtliga branscher utom bygg- och anlägg-
ningsbranschen låg konfidensindikatorn i slutet av 2013 på 
 historiskt höga nivåer. 

Minskade vakanser
Stor-Göteborg är en av de största kontorsmarknaderna i Norden. 
Den totala kontorsytan är cirka 3,2 miljoner m². Drygt 900 000 m² 
finns i centrala Göteborg.

Efterfrågan på centrala kontorslokaler är mycket stor i 
Göteborg. Det gör att vakansgraden har fortsatt minska under 
2013, i Göteborg med nästan 1 procentenhet till 6,3 procent. 
Det är den lägsta nivån på tio år och enligt Jones Lang LaSalle 
också en av de lägsta i Europa.

1,1 miljoner invånare
Göteborgs arbetsmarknadsregion består av 18 kommuner med 
sammanlagt cirka 1,1 miljoner invånare. Göteborgs Stad har 
drygt en halv miljon invånare. 

En förstärkt infrastruktur med snabbare och bekvämare 
pendlingsmöjligheter skapar en mycket god tillväxtpotential. 
En prognos från Business Region Göteborg och Göteborgs-
regionens kommunalförbund pekar mot 1,75 miljoner invånare 
i arbetsmarknadsregionen 2030. 

Strategiskt läge
Göteborgs centrala position i Norden tillsammans med 
Nordens största hamn, Landvetter flygplats och goda vägför-
bindelser samt flera järnvägslinjer, gör att staden har Sveriges 
starkaste logistikläge.

I Göteborg och övriga Västsverige finns flera av landets 
 viktigaste industrier. Forskning och utveckling ligger långt 
fram inom flera branscher. 

Stadens besöksnäring är expansiv med flera internationellt 
uppmärksammade anläggningar för mässor, konferenser, 
events, idrottsevenemang, kultur och nöjen.

Ny kontorsyta
Totalt tillfördes kontorsmarknaden i Göteborg cirka 23 000 m² 
kontorsyta under 2013. Eklandias Aurora på Lindholmen stod 
för 9 300 m² av dessa. Skanskas Tennet 2 vid Gullbergsvass till-
förde 9 000 m².

Bland större kontorsprojekt som väntas bli klara 2014 märks 
ÅF-huset fas 1 vid Grafiska vägen, 14 000 m² (Skanska) och 
Krokslätts fabriker No 21, 12 000 m² (Husvärden).

 2012 2013 2014 2015

BNP till marknadspris 0,9 1,0 2,4 3,1

Sysselsättning 0,7 1,0 1,2 1,0

Arbetslöshet 8,0 8,0 7,7 7,3

Arbetsmarknadsgap –1,5 –1,6 –1,1 –0,8

Inflation (KPI) 0,9 -0,1 0,5 1,8

Reporänta (vid årets slut) 1,00 0,75 1,00 1,75

Offentligt finansiellt sparande -0,5 –1,2 –1,6 –1,0

MARKNAD

Ekonomisk återhämtning med höga tillväxtvärden
Göteborg har en av de lägsta vakansgraderna i Europa

Sysselsättningstrend

Västra Götalands och Hallands län

Stockholms och Uppsala län

Skånes län
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Källa: Konjunkturinstitutet december 2013
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MARKNAD

Vakansgrad (%)

Göteborg Stockholm Malmö
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ARBETSMARKNADSREGIONEN BESTÅR 

AV 18 KOMMUNER MED SAMMANLAGT 

CIRKA 1,1 MILJONER INVÅNARE.
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LOKALMÄSSIGA FÖRUT SÄTTNINGAR

Angered Arena
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LOKALMÄSSIGA FÖRUT SÄTTNINGAR

Lokaler som utgår från 
kundernas verksamhet
Higab erbjuder lokaler för offentliga verksamhe-
ter och mindre företag. Lokaler som bidrar med 
 gynnsamma förutsättningar för våra kunders 
verksamhet och utveckling. Vårt perspektiv är 
lång siktigt. Vi har en nära dialog med kunderna 
och är angelägna om att kunna erbjuda lämpliga 
lokaler också när deras behov förändras. Ibland 
sker det genom nya lokaler. Ibland genom 
ombyggnad och anpassning av befintliga. 
Utgångspunkten är alltid kundernas verksamhet.
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LOKALMÄSSIGA FÖRUT SÄTTNINGAR

– Angered Arena har redan etablerat sig som en viktig bas  
för hälsoarbetet i de nordöstra stadsdelarna, säger Katarina 
Elfverson, verksamhetschef för friskvården på idrotts- och 
föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Målet på 100 000 besökare 2013 nåddes. Och ambitionerna 
för fysisk aktivitet på recept överträffades flera gånger om.

– Vi hade 50 personer som mål. Det blev nästan 400!

Higab fick uppdraget att planera, bygga och äga Angered 
Arena av kommunstyrelsen 2007. Arenan invigdes i april 2013. 
Verksamheten drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Läget är Angered Centrum, vilket gör det lätt att ta sig hit för 
de nära 90 000 invånare som bor i de kringliggande stads-
delarna. Angeredsgymnasiet och Angereds sporthall ligger 
precis intill.

Hög teknisk standard och genomgående miljötänkande 
känne tecknar anläggningen. Den har god energieffektivitet 
och är byggd enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad. Alla 
delar är tillgängliga för personer med funktionshinder. Total-
ytan är cirka 19 000 m².

Nära samverkan
Angered Arena är ett bra exempel på hur Higab i nära samverkan 
med olika aktörer bidrar till Göteborgs mål och utveckling. 
Bakgrunden till arenan och dess läge och olika funktioner är 
Göteborgs Stads ambitioner att skapa verksamheter som kan 
bidra till hälsoutvecklingen och en förbättrad livskvalitet i 
Nordost.

– Arenan har på kort tid etablerat sig som den bas för hälso-
utvecklande aktiviteter som vi syftade till, säger Katarina 
Elfverson. Dels är det en fantastiskt fin motions- och frisk-
vårdsanläggning med mängder av träningsmöjligheter oavsett 
hur erfaren motionär man är. Dels har vi här möjligheter att 
 stimulera de som kanske aldrig motionerat att komma igång.

Förebyggande hälso- och friskvård betonas särskilt, efter-
som hälsoläget i Nordost är sämre än i andra stadsdelar och 
medellivslängden är påtagligt kortare. Många kommer från en 
bakgrund där träning och motion inte hör till vardagen, där med-
vetenheten om kostens betydelse är låg, där simkunnig heten 
inte är så utbredd eller där friluftsliv bara bedrivs av ett fåtal. 

Angered Arena erbjuder en rad möjligheter till en hälsosam-

FRAMGÅNGSRIKT STARTÅR

– Angered Arena viktig bas för hälsoarbetet i Nordost 

Katarina Elfverson är verksamhetschef för friskvården på idrotts- och 
 föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad.
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mare livsstil. Man kan testa sin kondition, få rådgivning om kost 
och motion och hjälp med ett personligt träningsprogram. 

– Att arenan snabbt blev så populär lovar gott för framtiden, 
säger Katarina Elfverson. Vi är förstås extra glada över den 
framgång som fysisk aktivitet på recept fått. Våra erfarenheter 
från Lundbybadet visar hur effektivt fysiska aktiviteter på 
läkarrecept kan vara för att skapa nya och friskare levnadsvanor. 
Cirka 45 procent finner en väg till fortsatt träning. Vi får ofta 
höra hur människor på det här sättet upplever att de fått ett 
nytt liv.

Receptaktiviteterna bedrivs i samarbete med hälso- och 
sjukvårdsområde Nordost. Sjukgymnaster från vården finns på 
plats och arenans egen personal har särskild kompetens för att 
hjälpa träningsovana.

Mångsidig arena
Arenan har lokaler och utrustning för en rad aktiviteter. 
Gymmet är inriktat på funktionell träning för alla nivåer. Här 
finns både maskiner och fria vikter. I aktivitetssalarna bedrivs 
spinning, Indoor Walking och andra gruppövningar liksom 
rehabträning.

Badet består av ett i många delar unikt aktivitetsbad med 
barnpooler och tonårspooler, 25-meters tränings- och 
motionsbassäng, undervisnings- och rehabbassäng och en 
relaxavdelning. Man har arbetat extra med akustiken och fått 
bort det typiska ”simhallsekot”, som många upplever som 
stressande och otryggt. Ett avancerat övervakningssystem 
skapar extra säkerhet. Relaxavdelningen erbjuder flera sorters 

bastubad och från bubbelbadet har man en storslagen utsikt 
över Lärjeåns vackra dalgång.

Arenans isrink är anpassad efter konståkningens krav men är 
också en fullmåttsrink för ishockey. Rinken kan även användas 
för andra issporter samt allmänhetens fria åkning. 

Det finns även ett kafé och andra samlingspunkter. En större, 
flexibel yta kallas Torget. Den är avsedd för olika aktiviteter, 
diskussioner, uppvisningar och uppträdanden. 

Genom att den befintliga sporthallen är integrerad i den nya 
arenan så finns det utöver bad och is även en ny friidrottshall – 
allt under samma tak.

LOKALMÄSSIGA FÖRUT SÄTTNINGAR

”Angered Arena har redan etablerat sig 
som en viktig bas för hälsoarbetet i de 
nordöstra stadsdelarna”

Katarina Elfverson
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LOKALMÄSSIGA FÖRUT SÄTTNINGAR

Sockerbruket vid Klippan är basen för ett stort antal målare, 
keramiker, fotografer, dansare och andra småföretagare med 
olika typer av kreativ verksamhet.

– Här arbetar jag i en verkligt inspirerande gammal 
industri miljö omgiven av härliga konstnärskolleger, säger 
Sofia Bergman, målare och formgivare.

De röda tegelbyggnaderna från 1850-talet ritades av  arkitekten 
Hans Hedlund. Hedlund skapade flera viktiga byggnader i 
Göteborg, bland andra också Dicksonska folkbiblioteket (numera 
Allégården), Slöjdföreningens skola (nuvarande HDK) och 
Schillerska gymnasiet.

Den ursprungliga funktionen för byggnaderna vid Klippan 
var just sockerproduktion samt portertillverkning. Det senare 
har fått ett visst återsken på senare tid genom att mikro-
bryggeriet Beerbliotek flyttat in.

18 000 kreativa kvadratmeter
Idag är det Higab som äger och förvaltar Sockerbruket. De 
sammanlagt drygt 17 000 m2 rymmer ett stort antal lokaler av 
högst varierande form och storlek.

Sofia Bergman hyr en 100 m2 stor lokal tillsammans med 
konstnärskollegan Lisa Persson Baagøe. De delade en mindre 
ateljé i Sockerbruket tidigare, men fick möjlighet att byta till en 
lokal med utrymmen som passade deras verksamhet bättre.

– Det känns bra med en hyresvärd som har möjlighet och 
vilja att erbjuda alternativ när ens lokalbehov förändras. Så att 
man kan utveckla sin ateljésituation och ändå vara kvar på 
samma plats. Higab var mycket förstående för våra önskemål, 
och vi fick precis den yta och den standard som vi ville ha. 

Genuin miljö
– En bra ateljé i en bra omgivning är ovärderlig för skapandet. 
Det tror jag de flesta konstnärer instämmer i. Det vi har här på 
Sockerbruket är unikt på många sätt. Den positiva stämningen 
och det prestigelösa utbytet av tankar och erfarenheter kolleger 
emellan är otroligt gynnsamt. 

– Och samtidigt som vi som jobbar här har en fin och funge-
rande arbetsmiljö berikar Sockerbruket Göteborg och 
göteborg arna som en genuin och spännande plats att besöka.

Centrum för konstlivet
Sockerbruket har blivit ett aktivt centrum för konstlivet i 
Majorna, med en rad aktiviteter. Bland annat Konstrundan i 
Majorna där Sofia är ordförande, och där Higab är en av huvud-
sponsorerna. När konstrundan hålls kan besökarna räknas i 
tusental. Man samarbetar då med Röda Sten där en samlings-
utställning äger rum.

– Vi är många yrkesverksamma konstnärer i Majorna. När jag 
första gången valdes som ordförande för tre år sedan var det 
cirka 40 som medverkade i arrangemanget. Nu är vi runt 65-70 
som visar våra verk på rundan!

Oljemålningar och glas
I sitt måleri inspireras Sofia Bergman ofta av naturens färger 
och former. Hon har en omfattande utställningsverksamhet 
både i Sverige och internationellt. Under 2014 ställer hon bland 
annat ut i Wien, Stockholm, Borgholm, Hova, Göteborg och 
Västervik. 

Hon delar också med sig av sina kunskaper genom att hålla 
helgkurser i oljemåleri i ateljén. 

Förutom att måla arbetar hon även som formgivare och är 
knuten till Skrufs glasbruk. Hon gör framför allt olika sorters 
bruksglas. Mycket specialdesignas för olika restauranger, 
 kommuner och företag. Sofia skapar dessutom unika glasföre-
mål som hon ställer ut.

SOCKERBRUKET

– Inspirerande miljö för 
konst och kreativa möten

Sockerbruket
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LOKALMÄSSIGA FÖRUT SÄTTNINGAR

”En bra ateljé i 
en bra omgivning 
är ovärderlig för 
skapandet.”

Sofia Bergman
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139 Higab har 139 fastigheter fördelat på totalt 
308 hus och över 1 600 hyreskontrakt

75 35 Mkr i årliga lokalanpassningar och 
drygt 75 Mkr i  planerat årligt underhåll

Stora Saluhallen

FASTIGHETSFÖRVALTNING
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Som lokalhyresvärd står vi för en viktig del av basen för våra 
kunders verksamhet. Vi ser oss som en samverkande part 
med stor öppenhet för såväl kundernas vardagliga service-
behov som deras utvecklingsplaner.

För att ytterligare öka servicegraden i vår förvaltning har vi 
2013 förstärkt vår organisation med två drifts- och service-
chefer. Detta ger oss också möjlighet att utveckla och 
fintrimma vår fastighetsförvaltning och energieffektivitet.

Angered Arena
Våren 2013 färdigställde vi Angered Arena, en mångsidig bad-, 
is- och motionsanläggning med stor betydelse för hälsoutveck-
lingen i de nordöstra stadsdelarna. Verksamheten drivs av 
idrotts- och föreningsförvaltningen.

Stadsbiblioteket
Den omfattande om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket 
fortskred enligt planerna. Arbetena beräknas vara klara i 
 början av 2014. Projektet har inneburit stora omställningar för 
Stadsbiblioteket och man har fått göra omfattande anpass-
ningar av sin verksamhet. 

Flera av de lösningar man haft har dock visat sig så fram-
gångsrika att man nu diskuterar om de kan leva kvar i en eller 
annan form också sedan Stadsbiblioteket åter tas i bruk under 
våren. För sitt innovativa sätt att utveckla verksamheten under 

byggtiden fick Stadsbiblioteket utmärkelsen Årets bibliotek 
2013 av DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation.

 
Rådhuset 
Ombyggnaden av Rådhuset slutfördes till stor del under 2013 
och kommer att var helt klar i början av 2014. 

Stora Teatern
Den byggnadsminnesförklarade teaterbyggnaden lyser nu vit 
igen efter den fasadrenovering vi genomfört. Renoveringen 
gjordes under sommaren för att störa verksamheten så lite 
som möjligt. 

Barken Viking 
Verksamheten på Barken Viking drivs nu vidare av Ess Hotell 
som tillträdde 1 april. De har planer på att utöka restaurang-, 
hotell- och konferensverksamheten och Higab har därför inlett 
en förstudie. Ess Hotell driver flera andra verksamheter. I 
Göteborg bland annat Palace Hotell.
 
Kretslopp och vattennämnden
Higab har slutit avtal med kretslopp och vattennämnden om 
samordning av deras verksamheter till vattenverket i Alelyckan. 
Avtalet avser uppförande av en ny stor anläggning för admini s-
tration, verkstad och lager.
 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Ömsesidig dialog gynnar både kundernas 
och fastigheternas utveckling

Göteborgs universitet 84 000

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen 46 000

Got Event AB 33 000

Folktandvården Västra Götaland 32 000

Göteborgs Spårvägar AB 31 000

Göteborgs Stad Idrott och Förening 23 000

Räddningstjänsten Storgöteborg 16 000

Göteborgs Stadsteater AB 15 000

*Higabs största kunder (m2)

• Kommunala nämnder,
 bolag och förvaltningar 41,0

• Staten 15,8

• Västra Götalands-
 regionen 8,7

• Övriga kunder 34,6 

Kundfördelning (%) 

*) omfattar även dotterbolaget Fastighets AB Rantorget.
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Arken konferenscenter
Som ett led i vår renodling av fastighetsbeståndet sålde vi i 
november Arken konferenscenter i Arendal till Göteborgs 
Hamn. Under de senaste åren har vi gjort stora ombyggnader 
och utvecklat Arken till en modern kvalitetsanläggning för 
 konferens, hotell, restaurang och spa. 

Arken invigdes 1975 som personalanläggning för 
Götaverkens anställda. Anläggningen såldes på 1980-talet i 
samband med varvskrisen till ISL. De startade konferens- och 
hotellverksamheten, som sedan dess drivits i privat regi. Higab 
har varit ägare sedan 1995.

Göteborgs Hamn ser köpet av Arken som en del av den 
l ångsiktiga utvecklingen av hamnen. I överlåtelsen ingår att 
nuvarande hyresavtal löper på vilket innebär att verksamheten 
fortsätter som tidigare.

Kundmätningar
Kundmätningar görs årligen. Vartannat år handlar det om en 
större undersökning och vartannat år en förkortad version. På 
så sätt följer vi upp våra mål kontinuerligt. Resultatet som 
 kommer fram av undersökningen ligger till grund för vår fort-
satta utveckling av service och kundvård.

Nöjd kundindex vid senaste mätning avsåg 2012 och genom-
fördes i januari 2013. Resultatet blev 78. 
 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vakansgrad (%)
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Totalt uthyrd area 594 100 591 237

Outhyrd area 39 749 45 019

Totalt uthyrningsbar
area 633 849 636 256

Uthyrningsbar area (m2)

• Kultur 18,6

• Utbildning 18,0

• Kontor 17,1

• Hantverk och industri 13,5 

• Idrott 11,1 

• Omsorg 7,6 

• Livsmedel 4,6 

• Hotell och restaurang 4,2 

• Lager 2,8 

• Detaljhandel 1,9 

• Bostad 0,5 

Totalt uthyrd lokalarea (%)

Konstmuseet

60 Cirka 60 procent av vår lokalyta 
hyrs av offentlig verksamhet och 
resterande av privat verksamhet.

Siffrorna inkluderar dotterbolaget Fastighets AB Rantorget.
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Higabs nya organisation betyder ökad kapacitet och kompe-
tens i väsentliga delar av verksamheten. När det gäller drift 
och service har två nya chefsbefattningar inom affärsom-
rådena Näringsliv och utbildning respektive Kultur och idrott 
tillsatts. 

– Vi kan nu kvalitetssäkra vårt arbete på ett bättre sätt än 
 tidigare inom skötsel, service och energianvändning, säger 
Peter Löwing, drifts- och servicechef för fastigheterna inom 
kultur- och idrottsområdet. 

Att utveckla och förbättra är en drivande kraft i Higab. 
– Vi arbetar hela tiden med översyn, kontroll och förändring 

av vårt arbetssätt, säger Peter Löwing. Vi ska ju bedriva vår 
verksamhet på ett affärsmässigt sätt, vilket bland annat 
 innebär att kunderna erbjuds bra kvalitet och bra pris.

Service är ett nyckelord. Att förstå vilka lokalkrav varje 
kunds verksamhet kräver och dagligen leva upp till Higabs mål 
när det gäller tillgänglighet och responstid är förutsättningen 
för god kundvård.

Nytt servicesystem 
– Vi förbereder ett nytt system med anpassade informations-
flöden för snabbare återkoppling och ökad precision i kund-
kontakterna. Efter tester och intrimning under 2014 planerar vi 
att ta systemet i drift 2015. 

Insidan av husen och det som direkt rör lokalen som kunden 
hyr är en del. Byggnadernas utsida och tomtmarken en annan. 
Att det är rent och snyggt och ordning och reda är viktigt för 
funktionen men påverkar också helhetsintrycket.

– Vi gör nu en översyn av vår yttre skötsel, berättar Peter 
Löwing. 

Vårt förbättrade inköpssystem gör också att vi ytterligare 
kan säkerställa rätt kvalitet till rätt kostnad när vi anlitar 
e ntreprenörer.

Energimedvetenhet
Energianvändning är ett stort område för ett fastighetsbolag. 
Varje förändring får tydlig effekt både på kostnader och 
 hållbarhet.

– Vi arbetar på olika sätt med att öka energimedvetenheten 
både hos våra kunder och vår egen personal. Samtidigt pågår 
en förnyelse av metoder, teknik och utrustning. 

Peter Löwing har lång erfarenhet av fastigheter och fastig-
hetsteknik. Innan tjänsten på Higab har han bland annat varit 
driftsansvarig vid Kungsbacka kommun och servicechef och 
kvalitetsansvarig vid ett företag för värmeteknisk utrustning.

Kunskap och erfarenhet
– Jag svårt att tänka mig en mer intressant arbetsplats än 
Higab när det gäller fastigheter. Beståndet är inte bara stort. 
Det innehåller också många mycket speciella byggnader. Hus 
som är viktiga inslag i Göteborgs stadsbild.

– Det finns också mycket kunskap och erfarenhet i bolaget. 
Inte minst är alla våra tekniker som servar och underhåller våra 
hus bra exempel på det.

PETER LÖWING

Utvecklad service och effektivare energi användning 

Peter Löwing, drifts- och servicechef på Higab 
fotograferad på Remfabriken.
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Wernerska villan på Parkgatan är ett av de många byggnads-
minnen som Higab förvaltar. Den stora konstsamlingen i villan 
har genom Kulturnämndens beslut införlivats i Göteborgs 
konstmuseums samlingar.

Under hösten arrangerade museet utställningen En dold skatt, 
där 46 av de sammanlagt 128 verken ställdes ut. Det var första 
gången som de visades offentligt.

Samlingen byggdes upp av affärsmannen och textilfabrikören 
Gustaf Werner (1859-1948). Han var en av Göteborgs mest 
generösa donatorer och också en hängiven konstsamlare. Han 
fyllde sin pampiga tjugorumsvilla på Parkgatan 25 med mängder 
av förstklassiga verk. Väggarna pryddes av målningar av Courbet, 
Carl Larsson, Munch och Liljefors för att ta några exempel.

– Det är en fantastisk samling med många helt enastående 
verk som vi nu fått ta över, säger intendent Per Dahlström, som 
ansvarar för konstmuseets samlingar. Vi har redan tidigare 64 
verk, som skänkts av Gustaf Werner. Bland annat Rembrandts 
Riddaren med falken. Werner är utan tvekan en av museets 
enskilt viktigaste donatorer.

Stjärnrikt museum 
Göteborgs konstmuseum är det främsta i Norra Europa när det 
gäller nordisk konst från sekelskiftet 1800/1900. Man har även 
äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, 
van Gogh, Monet och Picasso. Museet har tre stjärnor i 
Michelins Green Guide.

Gustaf Werner testamenterade villan med alla konstverken 
till Göteborgs Stad. Han dog 1948. När den sista av hans båda 
systrar, som enligt testamentet skulle få bo kvar så länge de levde, 
gått ur tiden på 1950-talet så övergick egendomen till staden.

I Wernerska villan har det inte varit praktiskt möjligt att visa 
konsten för allmänheten. De klimatmässiga förutsättningarna 
för konstförvaring har heller inte varit idealiska, även om de 
enligt Per Dahlström kunde ha varit betydligt värre.

– De flesta har klarat sig bra. Men det är klart att på museet 
har vi en helt annan miljö skapad för att ge bästa möjliga 
 för hållanden när det gäller temperatur, luftfuktighet, ljus och 
säkerhet.

Lyskraft
Museets konservatorer såg över varje verk som valdes för 
utställningen och renoverade det som behövdes. Generellt 

krävde målningarna en grundlig rengöring. Genom åren har de 
utsatts för olika typer av luftföroreningar som kolrök, fotogenos, 
cigarrök och bilavgaser. I flera fall fick också gammal gulnad 
fernissa tas bort.

– Det som kom fram efter rengöringen var målningar med en 
helt annan lyskraft – den ursprungliga, säger Per Dahlström. Vi 
visade ett talande exempel på rengöringens effekt på utställ-
ningen. En tredjedel av en målning var i det skick vi fått in den 
i, en tredjedel där fernissan avlägsnats och en tredjedel där den 
var rengjord.

Bland de 46 verken som publiken fick uppleva på En dold skatt 
fanns bland annat målningar av Bruno Liljefors, Carl Larsson, 
Ernst Josephson och Edvard Munch. Renoverings arbetet fort-
sätter nu med resterande konstverk. Några stycken av dem 
kommer få återvända till Wernerska villan tillsammans med 
andra tidstypiska verk ur museets samlingar. Här kommer de 
att hänga i en passande 1800-talsmiljö. 

EN DOLD KONSTSKATT GJORDES SYNLIG 

Målningar från Wernerska villan på 
Göteborgs konstmuseum 

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Exempel på oljemålning 
under pågående rengöring. 
Pilen visar skiljelinjen mellan 
smutsigt och rengjort.

Detalj av Spelande kulla vid 
Utmeland av Anders Zorn.
Foto: Göteborgs konstmuseum

Intendent Per Dahlström, ansvarig för Göteborgs konstmuseums samlingar.
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Kronhuset
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Projekt i tidiga skeden
Vi har under 2013 inlett flera förstudier inom kulturområdet.

Konserthuset
Göteborg har ett konserthus med internationellt topprykte för 
dess fina akustiska egenskaper. Byggnaden vid Götaplatsen är 
från 1935 och med tiden har behovet av en betydande upp-
rustning och delvis ombyggnad blivit allt större. Vi har påbörjat 
en förstudie om vad som behöver göras och hur det kan ske.  

 Publikplatserna lever inte längre upp till rimliga komfort-
krav, vilket både beror på långvarigt bruk och en ökad genom-
snittlig längd och vikt hos befolkningen. Orkesterns utrymme 
är vidare avpassat för betydligt färre musiker än vad dagens 
symfoniorkester har. Det behövs också en modernisering och 
kapacitetsökning av köket, ombyggnad av toaletterna och 
 förbättrad akustik i foajén.

Konsthallen
Vi har startat en inledande studie om möjligheterna till en ny 
besökarvänlig entré för bättre tillgänglighet, vilket är en viktig 
förutsättning för en förnyelse av byggnaden och en utveckling 
av dess möjligheter.

Med vår kompetens och erfarenhet inom utredning, planering och genomförande av 
 omfattande byggprojekt bidrar vi till Göteborgs Stads utveckling. Vi är ett av stadens 
 strategiska verktyg och samverkar med andra kommunala aktörer i olika utvecklingsprojekt 
för tillväxt, hållbarhet och tillgänglighet.

Kulturhus i Bergsjön 
Enligt beslut av Göteborgs kommunfullmäktige ska staden få 
ett nytt kulturhus med placering i Bergsjön. Planeringen leds 
av stadsdelsnämnden i Östra Göteborg. Higab har under året 
påbörjat en förstudie.

Kulturhuset ska ligga vid Rymdtorget. Ytan planeras till 
3-4 000 m2 och är tänkt att bland annat innehålla bibliotek, 
arrangemangslokal med plats för exempelvis teater, konserter, 
film och utställningar och uthyrningslokaler för möten och olika 
kreativa verksamheter.

Sedan 2008 finns en kulturhusförening i Bergsjön med repre-
sentanter för företag, föreningar, organisationer och privatper-
soner. Deras förslag har vägts in i processen liksom synpunkter 
som kommit fram vid publika möten och via sociala medier.

I verksamheten vill man ta vara på den internationella kom-
petens som finns i stadsdelen och skapa ett kulturhus som är 
intressant att besöka också för dem som inte bor i Bergsjön.

FASTIGHETSUTVECKLING

Utvecklingsprojekt för Göteborgs framtid

Konserthuset Konsthallen
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Pågående projekt

Stadsbiblioteket
Om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket vid Götaplatsen 
slutförs i början av 2014. Arbetena inleddes i juli 2012. 
Projektet ökar bland annat bibliotekets besökskapacitet, 
anpassar det efter den moderna medieutvecklingen och ökar 
dess användningsmöjligheter och tillgänglighet. Ytorna växer 
från 9 400 m² till 13 100 m².

Rådhuset
Ombyggnaden av Rådhuset för stadens politiska ledning 
 inleddes i oktober 2012 och är klar i början av 2014. 

Genomförda förstudier

Kretslopp och vatten 
Vi har under året genomfört en förstudie om möjligheterna 
till en samlokalisering av verksamheten till Alelyckan. För 
närvarande har kretslopp och vatten verksamheter och 
 kontor utspridda på sju olika platser i Göteborg. Byggstart 
beräknas kunna ske under 2016.

Stadsteatern
På uppdrag av Stadsteatern har vi gjort en förstudie om möj-
ligheterna till en tredje scen i teaterhuset. Det handlar om en 
tillbyggnad på cirka 3 000 m² på Knut Ströms plats samt en 
ombyggnad i det befintliga huset för att skapa plats för nya 
funktioner samt förbättra arbetsmiljön och tillgängligheten. 

Högvakten
På stadsledningskontorets uppdrag har vi genomfört en 
 förstudie för att undersöka och beskriva möjligheterna för en 
omlokalisering av delar av stadsledningskontoret till kvarteret 
Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg. Förstudien innehåller 
också en utredning av behovet av upprustning och andra 
åtgärder i Börshuset för kommunfullmäktiges och stadens 
representationsverksamhet.

FASTIGHETSUTVECKLING

Börshuset, kvarteret Högvakten



– Vården av våra byggnadsminnen och andra hus med 
 historiska och kulturella värden har högsta prioritet hos 
Higab. Med den nya enheten Tidiga skeden/kulturmiljöer får 
vi ännu bättre möjligheter att vårda och förädla husen i den 
dagliga förvaltningen och på lång sikt. Det säger Charlotte 
Stening, enhetens chef. 

På Tidiga skeden/kulturmiljöer arbetar hon tillsammans med 
en projektledare för tidiga skeden, en biträdande projektledare 
och från och med 2014 en byggnadsantikvarie. Förutom att 
hålla ett öga på hur husen mår och finnas till hands då något 
måste göras, ska antikvarien leda arbetet med vård- och 
underhållsplaner och utveckla idéer för att levandegöra 
 kulturmiljöer. 

– Det här innebär en betydande förstärkning när det gäller 
kompetens och resurser. Hittills har vi fått gå utanför Higab för 
att anlita antikvarisk expertis, men nu kommer vi att ha den 
själva. Vi kommer naturligtvis även i fortsättningen att arbeta i 
nära samråd med externa sakkunniga och specialister för att få 
en så bred diskussion och förankring som möjligt. 

– Detsamma gäller arkitektkompetens, där vi kommer att 
kunna jobba för att höja och säkerställa kvalitet i den arkitek-
toniska gestaltningen, i stort och smått och i gamla såväl som 
nya hus. 

Ökat behov 
Behovet av utredningskapacitet i tidiga skeden av nya projekt 
har ökat i takt med Higabs ökande uppdragsmängd. 

– Det är nödvändigt att byggnadsvårdsaspekten finns med 
så tidigt som möjligt i projekten, säger Charlotte Stening. Och 
att få jobba med arkitekter med stor kunskap om historiska 
byggnadsverk som kan hitta den där kluriga lösningen som 
passar in och som gör ett tidsenligt avtryck. Det är då man har 
bäst möjligheter till genomtänkta, långsiktiga beslut. Vi ska 
inte bara skydda mot förvanskning och skador utan också 
 förädla och förstärka bevarandet. 

Erfarenhet från USA
Charlotte Stening arbetar redan sedan tidigare med byggnads-
vårdsfrågor på Higab. Hon har också lång erfarenhet av skydd 
och utveckling av kulturmiljöer i andra sammanhang, bland 
annat från USA. Där var hon under flera år verksam med olika 
projekt som omfattades av National Historic Preservation Act, 
en lag som skyddar kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
monument, fornlämningar och miljöer.

Utöver fastighetsägarens kompetens och vilja är den bästa 

förutsättningen för framgångsrik byggnadsvård en passande 
verksamhet i fastigheten. Samspelet med kunden har stor 
betydelse.

– Husen måste leva i tiden och inte stå där som några musei-
föremål. Vi arbetar sedan lång tid med att göra våra byggnads-
minnen mer tillgängliga för allmänheten. 

Utmärkta hus
2012 genomförde Higab en studie tillsammans med Göteborg 
& Co av hur man kan levandegöra kulturmiljöerna för götebor-
gare och besökare. Att skapa attraktiva program och göra det 
enklare att få information och besöka miljöerna, var några av 
de idéer som vi nu arbetar vidare med tillsammans med andra 
aktörer.

Ett projekt med koppling till detta är Utmärkta hus. Inom 
ramen för 2021-projektet har Kulturförvaltningen, Fastighets-
ägarna Göteborg, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg & Co  
och Higab tagit fram förslag till tydligare information om 
intressanta byggnader.

ÖKADE RESURSER OCH FÖRSTÄRKT KOMPETENS

– Nu får vi möjligheter till en ännu bättre byggnadsvård 
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FASTIGHETSUTVECKLING

Charlotte Stening, projektchef Tidiga skeden/kulturmiljöer på Higab 
fotograferad på Konserthuset.
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NU HAR VI 26 BYGGNADSMINNEN

Feskekôrka en populär och 
säregen ikon i Göteborg

Higab äger, förvaltar och vårdar många av Göteborgs 
byggnads minnen. 2013 fattade länsstyrelsen beslut om att 
ytter ligare en av våra fastigheter skulle byggnadsminnes-
förklaras: Feskekôrka.

 
Feskekôrka, som funnits i vårt bestånd sedan 1987, blev vårt 
byggnadsminne nummer 26. Länsstyrelsen pekar i sin moti-
vering på det säregna arkitektoniska uttrycket, byggnadens 
 viktiga roll i stads bilden vid kajen och den ikonstatus den har 
för Göteborg.

Den unika fiskhallen stod färdig 1874, och folkhumorn gav 
den snart dess namn. Den ursprungliga verksamheten bedrivs 
än idag och fortsätter att locka mängder av göteborgare och 
 besökare sugna på färsk fisk och skaldjur. 

Fornnordisk inspiration
Fiskhandeln vid Rosenlund startade redan 1849. Först 
bedrevs  affärerna utomhus på Fisktorget, men för att för-
bättra  hygienen beslutade man att bygga en skyddande hall. 
Arkitekten som anlitades var Victor von Gegerfelt. Han tog ut 
svängarna rejält och hämtade inspiration från fornnordiska 
stavkyrkor och nygotik.

Genom den speciella konstruktionen med tryckavlastande 
balkar som förstärker takstolarna, typisk för gotiska kyrkor, 
kunde man skapa en stor och öppen hall utan bärande mitt-
pelare och sido pelare. Det gjorde det också möjligt att förse 
byggnaden med många fönster. Takets speciella träkonstruk-
tion syns tydligt på insidan. 

Ritning till Feskekôrka 1872. Fastställd av Magistraten 7 februari 1873. 
Akvarell och tusch. Upphovsman Victor von Gegerfelt.
Ritning: Region- och Stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas arkiv

Interiör från Feskekôrka 1874
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Från och med januari 2013 gäller vår nya organisation. Med 
den har vi skapat förutsättningar att möta vår ökade upp-
dragsmängd med högre kvalitet. Den nya organisationen 
innebär såväl nya arbetssätt som utökade personella resurser. 

Genom en ny, framtidssäkrad organisation kan vi öka vår 
 kapacitet, effektivitet och affärsmässighet. Vi har nu mer 
logiskt sammanhållna verksamhetsområden. 

Den ena av våra två kärnverksamheter, fastighetsförvalt-
ning, är numera uppdelad i två affärsområden, Näringsliv och 
utbildning respektive Kultur och idrott. Här har under året två 
nya befattningar som drifts- och servicechefer tillsatts. 

Också nya tjänster som förstärker vårt fastighetsutveck-
lingsområde har tillsatts. Dessa är en chef för Underhåll och 
lokalanpassning och en chef för Tidiga skeden/kulturmiljöer.

Med syfte att stärka den affärsdrivande kommunikationen 
och Higabs varumärke innefattar den nya organisationen också 
en ny kommunikationsavdelning, vars chef ingår i företagsled-
ningen. 

Av de fem nya chefstjänsterna har två tillsatts genom extern 
rekrytering och tre internt. Ytterligare nya tjänster som tillsatts 
2013 är en projektledare inom tidiga skeden samt två biträ-
dande projektledare. 

Värderingar och mål
Helhetssyn, engagemang och samverkan är Higabs värderingar 
och ska prägla alla medarbetares arbete mot målen och 
genomsyra den dagliga verksamheten. Med utgångspunkt från 
Higabs mål har varje enskild medarbetare personliga mål, vilka 
följs upp två gånger per år.

Populär bilpool
Higabs medarbetare kan inte längre använda privata bilar för 
tjänsteärenden mot ersättning. Att cykla, gå eller åka kollektivt 
är i enlighet med Göteborgs Stads övergripande målsättning 
nu önskade transportsätt. När bil krävs fungerar vår bilpool 
med miljöbilar mycket bra.

Forum för kunskap och engagemang
Genom att alla medarbetare regelbundet träffas vid månatliga 
frukostmöten ökar kunskapen, engagemanget och gemenskapen 
inom Higab. Organisationsförändringar, nya uppdrag och infor-
mation om våra fastigheter avhandlades vid årets dialogträffar. 
När det gäller fastighetskännedomen har vi även gjort ett antal 
studiebesök för att öka kunskapen hos alla medarbetare. 

MEDARBETARE

Ökad kapacitet, effektivitet och affärs-
mässighet med nya organisationen

 2009 2010 2011 2012 2013

Projektledare 8 10 8 10 10

Administration/stöd 15 13 15 15 15

Marknadsförare 3 3 0 0 0

Kundansvariga 8 8 9 8 9

Företagsledning/chefer 7 7 8 7 12

Fastighetstekniker/skötare 18 18 19 19 19

Servicetekniker 4 3 0 0 0

Summa 63 62 59 59 65

 2009 2010 2011 2012 2013

20–29 år 2 2 0 0 2

30–39 år 15 13 10 9 5

40–49 år 29 31 32 30 35

50–59 år 6 7 9 12 14

60–69 år 11 9 8 8 9

Yrkeskategorier Åldersfördelning
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MEDARBETARE

65 anställda
Under året slutade tre medarbetare. Tre har fått nya roller 
inom bolaget. Nio nyanställdes.

Likabehandling
Enligt Higabs likabehandlingsplan ska vi försöka uppnå en 
jämn fördelning mellan män och kvinnor i alla åldrar. Under 
2013 anställdes nio personer varav fem kvinnor.

Nöjdmedarbetarindex
Vi kommer att vara med i Göteborgs Stads medarbetarenkät 
som görs i januari 2014.

Utbildning
Vi bedriver fortlöpande olika individuella utbildningar. Utöver 
dessa har vi under året genomfört gemensamma utbildningar 
för större personalgrupper. Ämnena har bland annat varit 
stresshantering, hjärt-lungräddning och Lagen om offentlig 
upphandling.

Medarbetare på Kulturkalaset
Göteborgs Kulturkalas är ett viktigt tillfälle att presentera 
Higab och våra hus för allmänheten. Många av våra medarbetare 
var engagerade i kalasaktiviteterna i augusti. Vi hade ett 
informationstält på Kronhusgården, där trängseln stundom 
var stor. Vi arrangerade också välbesökta visningar av bland 
annat Kronhuset, Rådhuskällaren och Göteborgs Remfabrik. 
Under 2013 deltog vi även i arrangemanget Förfesten i 
Angered. 

Framstegsstipendier
Varje år delar Higab ut stipendier som uppmuntrar till utbild-
ning inom hantverksyrken. Stipendierna går till elever som 
 presterat goda resultat och varit bra föredömen. 2013 fick 
tre elever stipendier, två på Bräckegymnasiet och en på 
Angeredsgymnasiet.

Nio gesällstipendier
Vid årets gesäll- och mästarbrevsutdelning i Göteborg bidrog 
Higab med nio yrkesstipendier inom yrkena bagare/konditor, 
frisör, modist och målare. 
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MEDARBETARE

Lena Brännström, kundansvarig och Krister Olausson, fastighetstekniker fotograferade i Stora Saluhallen.
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Gathenhielmska Huset
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Under 2013 har vi arbetat för att bredda vårt miljöarbete och 
täcka in hela begreppet hållbar utveckling. Från att i huvud-
sak ha fokuserat på miljöfrågorna, det vill säga den eko-
logiska dimensionen av hållbar utveckling, har vi börjat väva 
in även de sociala och ekonomiska dimensionerna.

Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt 
samhälle där individens behov och rättigheter tillfredsställs. 
Ekonomisk hållbarhet innebär att man långsiktigt hushåller 
med de resurser, mänskliga och materiella, som vi har. I ett 
långsiktigt hållbart samhälle är dessa tre dimensioner i balans.

I enlighet med detta har flera av Higabs medarbetare samt 
företagsledning fått utbildning i SR (Social Responsability), det 
vill säga socialt ansvarstagande. Vi har också börjat ta med 
krav på socialt ansvarstagande i de upphandlingar vi gör. 

Vi vill bidra till att skapa arbetstill fällen och bättre arbetsför-
hållanden för av oss anlitade entreprenörer och producenter. Vi 
kan också bidra till hållbar utveckling genom att engagera oss i 
planeringen av det samhälle vi är med och bygger samt genom 
att engagera och motivera våra medarbetare och kunder att 
agera på ett sätt som bidrar till hållbar utveckling.

 
 

Higabs Hållbarhetsplan 
Higabs Hållbarhetsplan sträcker sig till 2016. Under 2013 har vi 
arbetat mot ett antal delmål inom våra hållbarhetsområden 
med bland annat följande aktiviteter och resultat:

Kunder
Vi har producerat en informationsbroschyr om hur Higab arbe-
tar med hållbarhetsfrågor. Kunderna har kategoriserats efter 
deras miljöpåverkan.

Fastighetsutveckling
Alla våra projekt följer systemet Miljöbyggnad.

Fastighetsförvaltning
Vi har inventerat kemikalier i verksamheten och upprättat en 
kemikalielista i miljödatabasen Sunda Hus. Vi använder oss av 
de företag som är ramavtalsupphandlade av Göteborgs Stad 
Upphandlingsbolaget. Vi ställer ytter ligare miljökrav utöver 
Upphandlingsbolagets ställda krav.

Energi
Två drifts- och servicechefer har anställts för energi effektiv 
fastighetsförvaltning. Påbörjat energieffektiviseringsarbete 
tillsammans med ett par större kunder har fortsatt under året.

HÅLLBARHETSARBETE

Miljöarbete blir  hållbarhetsarbete 

Utsläpp koldioxid (ton/år)
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HÅLLBARHET

Avfall
Mätbara mål för minskade avfallsmängder har  kvantifierats.

Trafik och transporter
Cykelbud samt bilbud med miljö klassade bilar och/eller 
 förnybara bränslen används.

Inköp och upphandling
Tydliga miljökrav ställs vid all  upphandling.

Miljöskadliga ämnen
Ett successivt utbyte av maskiner med skadliga köldmedia 
sker. Vid arbeten där hantering av  förorenad mark förekommer 
tillämpas detaljerade rutiner.

Nya hållbara resvanor 
Från och med januari 2013 gäller inom Higab ”Anvisningar för 
tjänsteresor” som följer Göteborgs Stads riktlinjer och policyer. 
Anvisningarna syftar till att styra mot ett miljöanpassat 
resande samt att stödja kommunfullmäktiges prioriterade mål 
”Biltrafiken ska minska till förmån för resande med kollektiv-
trafik och cykel”. 

Anvisningarna föreskriver att kortare resor i första hand ska 
göras till fots eller cykel, i andra hand med kollektivtrafik och i 
tredje hand används bilpool. Higab har en bilpool med miljö-
bilar som drivs på el eller fordonsgas. Sedan den 1 januari 2013 
används inga privata bilar i tjänsten.

De ändrade resvanorna har inneburit att bilåkandet i tjänsten 
har minskat från 3 637 mil under 2012 till 2 332 mil under 2013. 

Kvävedioxidutsläppen har ökat något men är i princip på 
samma nivå per m2 som 2012.

Valhallabadet

36 Under 2013 minskade vårt 
 bilåkande i tjänsten med 36%.
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Higab köper el och fjärrvärme enligt Bra Miljöval, klimatkompenserar genom 
ett Gold Standard-certifierat CDM-projekt och utför från och med 2011 
samtliga byggprojekt enligt systemet Miljöbyggnad.

Higabs hållbarhetsarbete
Higabs hållbarhetsarbete bedrivs inom ramen för 
Göteborgs Stads miljöpolicy.

Higab ska bidra till en hållbar utveckling genom att bedriva 
en verksamhet där miljöansvar, sociala värden och ekonomisk 
långsiktighet går hand i hand.

Anvisningarna för hållbarhetsarbetet gäller 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 våra hållbarhetsanvisningar.

Higab ser hållbarhetsarbetet, präglat av långsiktighet och 
helhetssyn, som en av förutsättningarna för att nå företagets 
mål. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förord-
ningar som minimikrav.

Hållbarhetsmålen ska förverkligas genom en hållbarhets-
plan som ska följas upp årligen.

Stora Saluhallen

HÅLLBARHET

Energianvändning och 
 miljöbelastning
Higabs miljöbelastning under 2013, till följd av uppvärmning 
av byggnader och varmvatten samt kylning med fjärrkyla, 
redovisas nedan som  emissioner av koldioxid, kväveoxider 
och svavel. Higab använder enbart fjärrvärme märkt med 
Svenska Naturskydds föreningens Bra Miljöval.

Koldioxid 648 (597) ton 1,0 (0,94) kg/m2

Kväveoxider 11 362 (11 199) kg 17,8 (17,7) g/m2

Svavel 143,8 (142,8) kg 0,23 (0,22) g/m2

Yta:  636 256 (633 849) m2 

Källor: 
Värden för olja och naturgas är baserade på fakta från Naturvårdsverket.

Värden för fjärrvärme och fjärrkyla är baserade på energi leverantören 
Göteborg Energi AB:s redovisade siffror för 2013.

Fo
to

: D
ic

k 
G

ill
be

rg
 



36     HIGABS ÅRSREDOVISNING 2013

Wernerska Villan
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Styrelsen och verkställande direktören för Higab AB 
(organisationsnummer  556104-8587) avger härmed års redo-
visning för verksamhetsåret 2013. 

Allmänt om Higab 
Higabs uppdrag är att aktivt medverka i utvecklingen av Göteborgs 
Stad genom att vara ett av stadens strategiska verktyg inom 
fastig hetsområdet. I uppdraget ligger också att bolaget ska till-
varata och vara lyhörd för de värden som präglar göteborgs-
samhället. Higab äger och förvaltar fastigheter med en uthyrnings-
bar yta om totalt 607 356 m2 (604 949 m2). Fastighets beståndet 
består i huvudsak av lokaler.

Higabs affärsidé är formulerad direkt utifrån uppdraget från 
ägaren: Långsiktigt äga, vårda och utveckla unika fastigheter för 
offentliga verksamheter och mindre företag i Göteborg. Styrelsen 
och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje 
med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att 
bolaget har följt de principer som framgår i bolagsordningen.

Vidare arbetar Higab utifrån en målbild som syftar till att infria 
mål inom fyra övergripande områden för år 2013. Målen ligger 
inom områdena Kund, Medarbetare, Fastighet och Ekonomi. 
Måluppfyllelse ska nås genom ständig förbättring av verksamheten.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB 
(organisationsnummer 556537-0888 med säte i Göteborg) som 
ägs av Göteborgs Stad.

Koncernstruktur
Higab AB är moderbolag i Higabkoncernen. Inom bolagsgruppen 
finns två helägda dotterbolag. Dessa är Fastighets AB Rantorget 
samt Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag. Det sist-
nämnda förvärvades 2013-12-30 och har finansierats genom 
nyupplåning samt aktieägartillskott.

Väsentliga händelser 
Under året har Göteborg Stad genomfört en bolagsöversyn där en 
ny bolagsstruktur skapats genom klusterbildningar. Översynen 
har renderat i att Higab blir moderbolag för de lokalförvaltande 
bolag som ägs av Göteborgs Stad. Älvstranden Utveckling AB 
 förvärvades 2013-12-30. Ytterligare bolag kommer att förvärvas 
från Förvaltnings AB Framtiden per 2014-01-02. Dessa bolag är 
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborg Stads Parkerings AB 
samt Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB.

I april 2013 invigdes Angered Arena som är ett idrotts- och 
friskvårdscenter. I anläggningen finns bad med nio bassänger, 
relax avdelning, gym, aktivitetslokaler och en fullmåttsrink för 
ishockey, konståkning och andra issporter. Angered Arena har 
tagit 23 månader att bygga och kostat 360 miljoner kronor.

Under 2013 har flertalet projekt pågått såsom om- och tillbygg-

naden av Stadsbiblioteket samt ombyggnationen av Rådhuset. 
Projekten är i väsentliga delar slutförda under 2013. 
Stadsbiblioteket beräknas att återinvigas under april 2014 och 
Rådhuset tas i bruk av stadens politiska ledning i början av 2014. 

Per juni såldes bolaget Fastighets AB Parkgatan till Fripoint AB 
vilket ägs av Älvstranden Utveckling AB. I bolaget fanns mark 
med byggrätt vid Gamla Ullevi. Försäljningen har genererat en 
reavinst om cirka 33 Mkr.

I oktober blev Feskekôrka byggnadsminnesförklarad av 
 länsstyrelsen. Byggnaden har en säregen arkitektur och är en 
ikonbyggnad i Göteborg. Higab förvaltar 26 byggnadsminnen.

Fastigheten Arken såldes i november till Göteborgs Hamn AB 
som en del av den långsiktiga utvecklingen av hamnen. 
Försäljningen har genererat en reavinst om cirka 48 Mkr.

Fastigheternas värde
Higabs fastighetsbestånd internvärderas årligen. Detta görs enligt 
en värderingsmetod som utgår från direktavkastningen för varje 
fastighet. Syftet med värderingen är att säkerställa att de enskilda 
fastigheternas bokförda värde ej överstiger verkligt värde. Vid 
beräkningen används individuellt framtagna direktavkastnings-
krav per fastighet. Utgångspunkterna i värderingen har varit:

• Förväntade hyresintäkter och driftskostnader för det 
 kommande året.

• I driftskostnaderna ingår eventuella tomträttsavgälder samt 
interna administrationskostnader med 25 kr/m².

• Underhållskostnaderna som legat till grund för beräkningen har 
schabloniserats till:

 – 100 kr/m² där ansvaret och kostnaden för såväl yttre som 
  inre underhåll åvilar Higab.
 – 60 kr/m² där enbart ansvaret för det yttre underhållet ligger
  på Higab.

• Avkastningskravet som använts vid beräkning av fastighets-
värde har differentierats beroende på fastighetens läge och 
kategori. Dessa avkastningskrav varierar mellan 5,25 till 10,5 
procent. Avkastningskraven är inhämtade från extern värderare.

För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört 
värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell 
prövning. Nedskrivningar görs efter denna prövning med erforder-
ligt belopp. Under året har inga nedskrivningsbehov konstaterats. 

Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid varje bokslutstillfälle. 
Om det visar sig att en fastighet som varit föremål för nedskriv-
ning på ett varaktigt sätt kan bedömas, till viss del eller helt, ha 
återfått sitt värde återförs tidigare nedskrivningar med mot-
svarande del över resultaträkningen. Efter genomförd analys 
 konstateras att inga reverseringsbehov föreligger.

Förvaltningsberättelse
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Miljöredovisning
Inom Higab pågår löpande arbete med att minimera vår inverkan 
på miljön. Under året har arbetet med hållbarhetsplanen fortsatt. 

Higab ska bidra till hållbar utveckling genom att bedriva verksam-
heten med minsta möjliga påverkan på miljön. Higab ska sträva efter 
att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås.

Hållbarhetsplanen avser hela företagets verksamhet, oavsett 
om verksamheten bedrivs av egna medarbetare, leverantörer eller 
samarbetspartners. Vidare ska Higab uppmuntra och skapa förut-
sättningar för bolagets kunder och brukare att efterleva planen.

Higab ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn, 
som en av förutsättningarna för att nå bolagets mål. Samhällets 
krav enligt lagar och förordningar betraktas som minimikrav. 

I bolagets målbild för 2013 finns ett barriärbrytande mål för 
2016 där målsättningen är att uppnå de mål som finns i hållbar-
hetsplanen. Hållbarhetsplanen strävar efter att minimera den 
negativa påverkan bolaget har på miljön. Fastighetsbranschen är 
en resurskrävande bransch som i stor utsträckning bidrar till några 
av dagens betydande miljöproblem. För att bidra till hållbar 
utveckling krävs långsiktighet och helhetssyn. Vårt arbete med 
hållbarhet bedrivs efter förutsättningen att fastigheter påverkar 
miljön på olika sätt under samtliga skeden av sin livstid.

Higab arrenderar ut ett mindre markområde som nyttjas till 
bensinstation. Arrendeavtalet innehas av Preem. I arrendeavtalet 
finns en klausul om att hyresgästen ska svara för kostnaderna för 
återställande av marken vid avflyttning. Dock föreligger en risk att 
kostnaden för återställandet kan komma att drabba bolaget om 
hyresgästen inte klarar sina miljöåtaganden.

Vid förvärvet av Fastighets AB Rantorget reglerades miljö-
åtaganden avseende eventuella markföroreningar som kan finnas 
i bolagets bestånd. Enligt avtalet står säljaren för de kostnader 
som kan komma att uppstå vid en framtida sanering.

Några avsättningar för eventuella miljöåtaganden finns ej i 
bolagets redovisning.

Personal
I bolaget finns det en av styrelsen fastslagen likabehandlingsplan, 
vilken revideras årligen. Alla anställda ska under året ha ett 
utvecklingssamtal med närmsta chef samt ett uppföljningsmöte 
avseende satta mål i utvecklingssamtalet.

Sjukfrånvaron har för året sjunkit och uppgår till 3,0% (4,3%). 
Orsaken beror på att antalet längre sjukskrivningar har minskat. 
Bolaget arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. Bland annat 
erbjuds alla anställda aktivitetsstöd för regelbunden motion.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Higabs vakanta ytor är fortfarande relativt små i förhållande till 
marknaden, cirka 7% (7%). De flesta vakanta ytorna finns på Sankt 
Sigfridsgatan 85, Kvibergsområdet och på Rådhuset. Av de 
uthyrda ytorna hyrs cirka 64% (62%) ut till kunder som kommun, 
landsting och stat, resterande avser privata kunder. Higabs hyres-
kontrakt har en fördelning avseende löptid där 29% (28%) förfaller 
inom ett år, 68% (68%) inom två till fem år och 3% (4%) om fem år 
eller mer.

Eventuella kostnadsökningar avseende drift som belastar 
 bolaget transporteras i huvudsak över till kund. Hur detta sker 
beror på vilken avtalskonstruktion som finns.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella 
 risker, som effekterna av förändringar på priser och räntesatser på 
ränte- och kapitalmarknaden. Styrelsen har fastslagit en finansiell 
instruktion, vilken eftersträvar att minimera potentiellt ogynn-
samma effekter för bolagets finansiella resultat. I instruktionen 
framgår bland annat att den genomsnittliga räntebindningstiden 
på låneportföljen, långsiktigt ska matchas mot den genomsnittliga 
löptiden på bolagets hyresavtal, det vill säga 3,2 år. En avvikelse 
från denna får dock göras på ± 1 år. 

Bolaget har även mandat att göra transaktioner med derivat-
instrument, såsom ränteswappar och räntetak, vilka använts 
under året.

Förväntad framtida utveckling
Bolagets förväntningar på 2014 är att bibehålla den höga uthyr-
ningsgraden samt ytterligare förstärka den i de fastigheter som är 
under ombyggnad och upprustning. Resultatet för kommande år 
bedöms hamna under 2013 års nivå beroende på de reavinster 
som gjordes under året. 

Biotech Center
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Förslag till vinstdisposition

Higab AB

Till årsstämmans förfogande (tkr):

Balanserade vinstmedel  336 162

Nettoeffekt av koncernbidrag efter skatt/
aktieägartillskott -9 079

Årets resultat 144 948

Summa 472 031

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras på följande sätt:

- till ny räkning överförs 472 031

Koncernbidrag har lämnats till Göteborgs Stadshus AB
med 124 200 tkr (101 300 tkr). Aktieägartillskott har 
erhållits med 78 585 tkr (59 300 tkr).
 

Koncernbidrag har erhållits från dotterbolagen (tkr): 

Fastighets AB Rantorget 11 811 

Resultaträkningen
Resultaträkningen ska visa före tagets 
resultat för räkenskapsåret samt redogöra 
för hur det har  upp kommit. Den utgör ett 
under lag för bedömning av  företagets lön-
samhet och är ett viktigt instrument för att 
analysera företagets framtid. Resultat-
räkningen är en uppställning av ett företags 
intäkter och kostnader. Skillnaden däre-
mellan utgör före tagets vinst eller förlust.

Balansräkningen
Balansräkningens syfte är att beskriva 
företagets finansiella ställning vid en viss 
tidpunkt. Balansräkningen be skriver 
 bolagets tillgångar, eget kapital och skulder. 
På balansräkningens ”tillgångssida” redo-
visas de tillgångar företaget har. Det är 
dessa som ska generera företagets resultat. 
På balansräkningens ”skuldsida” redo  visas 
hur tillgångarna finansierats.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen visar  skillnaden mellan 
bolagets  kontanta in- och utbetalningar. 
Kassaflöden visar om företagets verksam-
het medför  kapital   behov eller ger kapital-
överskott. Kassaflödesanalysen redo visar 
hur kassaflödena sett ut för den löpande 
verksamheten (bland annat hyres intäkter 
och drifts kost nader), investeringsverksam-
heten (bland annat investeringar och för-
säljningar av byggnader och mark) samt 
finansieringsverksamheten (bland annat 
upp  tagna lån och  amortering av  skulder).

Så här läser du siffrorna

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

Styrelsens yttrande: Styrelsen har föreslagit en värdeöverföring 
i form av koncernbidrag uppgående till 124,2 Mkr till moderbolaget 
Göteborgs Stadshus AB. Koncernbidrag erhålls från dotterbolaget 
uppgående till 11,8 Mkr. Ett aktieägartillskott har erhållits från 
Göteborgs Stadshus AB om totalt 78,6 Mkr. Nettoeffekten av 
 koncernbidrag och aktieägartillskotten uppgår till -9,1 Mkr. Genom 
värdeöverföringarna kommer fritt eget kapital att förändras på det 
sätt som framgår enligt ovan. Bolagets och koncernens ställning 
är god. Föreslagen värde överföring ryms inom fritt eget kapital. 
På grund av vad som framgår av förvaltningsberättelsen samt vad 
som i övrigt är känt för styrelsen, är det styrelsens bedömning att 
den föreslagna värdeöverföringen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
 storleken av bolagets och  koncernens egna kapital liksom bolagets 
och koncernens  konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Stadsteatern
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Resultaträkningar

      

TKR NOT   2013 2012

Rörelsens intäkter 

Hyresintäkter 2   680 500 638 652

Övriga intäkter 3   49 797 22 094

Summa intäkter    730 297 660 746

Rörelsens kostnader 22

Driftskostnader    -182 984 -182 325

Underhållskostnader    -155 528 -138 649

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar 8   -113 813 -107 947

Summa kostnader för fastighetsförvaltning    -452 325 -428 921

Bruttoresultat    277 972 231 825

Försäljnings- och administrationskostnader    -26 123 -28 769

Rörelseresultat 4, 5   251 849 203 056

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter    1 023 560

Räntekostnader    -105 972 -98 888

Resultat från andelar i koncernföretag    31 581 -

Finansnetto    -73 368 -98 328

Resultat efter finansiella poster    178 481 104 728 

Bokslutsdispositioner 6   625 9 732

Resultat före skatt    179 106 114 460

Skatt på årets resultat 7   -34 158 -42 539

Årets resultat    144 948 71 921
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Förändringar i fastighetsbeståndet 
Under året har dotterbolaget Fastighets AB Parkgatan sålts till 
Fripoint AB vilket ägs av Älvstranden Utveckling AB. Vidare har 
fastigheten Arken sålts till Göteborgs Hamn AB.

Resultat 
Higabs resultat har förbättrats och uppgick till 144,9 Mkr (71,9 Mkr) 
och beror till största del på försäljningarna av dotterbolaget 
Fastighets AB Parkgatan som resulterade i en reavinst om 31,6 Mkr 
samt fastigheten Arken som gav en reavinst om 48,6 Mkr. Hyres-
intäkterna har ökat med 41,8 Mkr och uppgick till 680,5 Mkr 
(638,7Mkr). Förbättringen härrör sig framförallt till färdigställande 
av Angered Arena som började hyras ut under året samt att 
 kunder valt att direktbetala lokalanpassningar. Kostnaderna i 
f astighetsförvaltningen har ökat med 23,4 Mkr till 452,3 Mkr 
(428,9 Mkr). Förändringen härrör sig till större underhållsåtgärder 
såsom renovering av restaurangkök på Arken samt ökade risk-
kostnader avseende skador på fastigheter.

Bolagets finansnetto har förändrats till -73,4 Mkr (-98,3Mkr). 
Förändringen beror på färdigställande av projekt. Bolaget räknar 
med att finansnettot kommer att försämras under 2014 på grund 
av färdigställande av projekt samt förvärv av bolag som belastar 
finansnettot.

Intäkter och vakanser
Bolagets hyresintäkter uppgick för året till 680,5 Mkr (638,7 Mkr) 
vilket är en ökning med 41,8 Mkr i jämförelse med föregående år. 
Ökningen beror i stort på färdigställandet av Angered Arena där 
vi har debiterat hyra sedan inflyttningen i mars. Hyresrabatter och 
vakanser har under året minskat med 3,4 Mkr (-7,1 Mkr). Vakans-
graden för bolagets lokaler var vid årsskiftet 7,4% (6,6%) vilket 
motsvarar en yta om 45 019 m2 (39 749 m2). Vakanser finns bland 
annat på fastigheter såsom Sankt Sigfridsgatan 85, Kvibergs-
området samt Rådhuset. Bolagets totala förvaltningsyta uppgick 
till 607 356 m2 (604 949 m2) vid årsskiftet. 

Driftskostnader
Driftskostnaderna uppgick till 183,0 Mkr (182,3 Mkr) vilket är en 
ökning med 0,7 Mkr. Driftskostnaderna per m2 uppgick till 301 kr 
(301 kr). Driftskostnaderna ligger i linje med föregående år.

Kronor per m2 2013 2012
Fastighetsskötsel 49 48

El 30 32

Värme (fjärrvärme, gas och olja) 62 61

VA 11 10

Renhållning 10 9

Övriga taxebundna kostnader 3 3

Riskkostnader 19 30

Fastighetsskatt 25 25

Övrigt 91 83

Summa drift 301 301

Underhåll
Underhållskostnaderna uppgick till 155,5 Mkr (138,6 Mkr) vilket 
motsvarar 256 kr/m2  (229 kr/m2). Av detta är 48 kr/m2 (47 kr/m2) 
löpande underhåll, planerat underhåll uppgick till 141 kr/m2 
(125 kr/m2). Under året har några större periodiska underhåll 
genomförts såsom takrenovering på Ullevi samt fasad- och 
fönster renovering på ett flertal fastigheter. Higabs fastighets-
bestånd består till viss del av gamla fastigheter med stort kultur-
värde. Många av dessa fastigheter har därför restriktioner i form 
av bland annat bevarandekrav. Detta medför att Higabs under-
hållskostnader generellt brukar ligga något högre än fastighets-
marknaden i övrigt. Higab arbetar dock långsiktigt med sitt plane-
rade underhåll och försöker i största mån att samordna inköp 
avseende underhållet under olika perioder beroende på åtgärd, 
för att kunna vara mer kostnadseffektiva. Lokalanpassningar för 
hyresgäster uppgick till 67 kr/m2 (57 kr/m2), vilket i stort ligger på 
förväntad nivå för bolaget. De största lokalanpassningarna har 
skett på fastigheterna Pedagogen och Grimmereds Industriby.
 
Avskrivningar och nedskrivningar
De planenliga avskrivningarna i fastighetsförvaltningen uppgick 
till 113,2 Mkr (105,4 Mkr). Orsaken till ökningen av avskrivningar 
hänförs till färdigställande av projekt. Under året har inga ned-
skrivningar eller reverseringar gjorts på fastigheter. Avskrivningar 
på inventarier uppgick till 0,6 Mkr (1,0 Mkr).

Försäljnings- och administrations kostnader
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 26,1 Mkr 
(28,8 Mkr), vilket är något lägre än föregående år. Orsaken till 
 förändringen beror till viss del på att posten föregående år inne-
höll kostnader för ny grafisk profil.

Finansnetto
Bolagets finansnetto uppgick till -105,0 Mkr (-98,3 Mkr). Föränd-
ringen beror på färdigställda projekt. Räntekostnader har under 
året aktiverats med 7,5 Mkr (10,1 Mkr) i materiella anläggnings-
tillgångar.

Skatt
Bolaget redovisar för 2013 en skattekostnad på 34,2 Mkr (42,5 Mkr) 
varav 25,3 Mkr (24,9 Mkr) utgör aktuell skatt och 8,9 Mkr (17,6 Mkr) 
utgör förändring i uppskjuten skatt. Den effektiva skatte satsen 
uppgår till 19% (37%) där den stora skillnaden mellan åren avser 
bland annat försäljningen av dotterbolaget som ej är skattepliktig, 
samt att inga avdragsgilla nedskrivningar har gjorts.

Kommentarer till Resultaträkningarna
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TKR NOT   2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar 8

Övriga    80 100

Summa immateriella anläggningstillgångar    80 100

Materiella anläggningstillgångar  8

Byggnader    3 434 818 3 342 918

Markanläggningar    8 240 10 777

Mark    357 577 348 189

Maskiner och inventarier    1 002 1 622

Pågående ny- och ombyggnad    310 355 316 749

Summa materiella anläggningstillgångar    4 111 992 4 020 255

Finansiella anläggningstillgångar 21

Andelar i koncernföretag 10, 20   755 144 234 071

Långfristiga fordringar 9   500 700

Uppskjuten skattefordran 7   39 107 47 964

Andra långfristiga värdepappersinnehav 9   10 6

Summa finansiella anläggningstillgångar    794 761 282 741

Summa anläggningstillgångar    4 906 833 4 303 096

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar    16 402 9 722

Övriga fordringar    17 245 69 617

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11   8 282 4 685

Summa kortfristiga fordringar    41 929 84 024

Kassa och bank    7 060 6 053

Summa omsättningstillgångar    48 989 90 077

SUMMA TILLGÅNGAR    4 955 822 4 393 173

Balansräkningar
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TKR NOT   2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 
Aktiekapital    98 000 98 000

Reservfond    19 600 19 600

Övrigt bundet kapital    99 000 99 000

Balanserat resultat    327 083 264 241

Årets resultat    144 948 71 921

Summa eget kapital    688 631 552 762

Obeskattade reserver 12   4 319 4 944

Avsättningar 
Avsatt till pensioner 13   7 771 7 459

Övriga avsättningar 14   29 366 34 190

Summa avsättningar    37 137 41 649

Långfristiga skulder 15, 21

Mottagna deponeringar    1 131 1 111

Övriga skulder    2 655 000 2 245 000

Summa långfristiga skulder    2 656 131 2 246 111

Kortfristiga skulder 15, 21

Leverantörsskulder    50 466 79 627

Skatteskuld    1 217 3 701

Skulder till bolag inom Higabkoncernen    40 165 35 848

Kortfristiga skulder inom Gbg:s Stadskoncernen    770 940 1 254 338

Kortfristiga skulder till kreditinstitut    500 000 -

Övriga kortfristiga skulder    1 597 1 441

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17   205 219 172 752

Summa kortfristiga skulder    1 569 604 1 547 707

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    4 955 822 4 393 173

Poster inom linjen 18

Ställda säkerheter    68 770 68 770

Ansvarsförbindelser    546 542

Balansräkningar
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    Övrigt bundet Fritt eget Summa eget
Tkr Aktiekapital Reservfond kapital kapital kapital

Eget kapital 31 december 2011 98 000 19 600 99 000 241 795 458 395

Årets resultat    71 921 71 921

Lämnade koncernbidrag    -101 300 -101 300

Erhållet koncernbidrag    13 784 13 784

Skatteeffekt av koncernbidrag    23 017 23 017

Fusionsvinst    27 645 27 645

Erhållet aktieägartillskott    59 300 59 300

Eget kapital 31 december 2012 98 000 19 600 99 000 336 162 552 762

Årets resultat    144 948 144 948

Lämnade koncernbidrag    -124 200 -124 200

Erhållet koncernbidrag    11 811 11 811

Skatteeffekt av koncernbidrag    24 725 24 726

Erhållet aktieägartillskott    78 585 78 585

Eget kapital 31 december 2013 98 000 19 600 99 000 472 031 688 631

Aktiekapitalet består av 98 000 aktier.

Förändringar i eget kapital

Kajskjul 205
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Anläggningstillgångar 
Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna uppgick per 
 årsskiftet till 4 906,8 Mkr (4 303,1 Mkr), vilket är en ökning med 
603,7 Mkr. Huvuddelen av ökningen beror på förvärvet av dotter-
bolaget Älvstranden Utveckling AB som uppgick till 521,2 Mkr.

Materiella anläggningstillgångar
Det bokförda värdet för fastigheterna uppgick till 3 800,6 Mkr 
(3 701,9 Mkr). Avskrivningar har under året gjorts med 113,2 Mkr 
(105,4 Mkr). Under året har inga nedskrivningar eller reverseringar 
gjorts på fastigheter. De upparbetade kostnaderna för pågående 
projekt uppgår till 310,4 Mkr (316,7 Mkr). Större delen av dessa 
avser ombyggnation av Stadsbiblioteket och Rådhuset.

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran har under året minskat med 8,9 Mkr till 
39,1 Mkr (48,0 Mkr). Huvuddelen av ändringen beror på förvärv av 
dotterbolaget Älvstranden Utveckling AB. På sikt kommer den 
uppskjutna skattefordran att minska då fastighetsbeståndet skrivs 
av snabbare skattemässigt än redovisningsmässigt. Den upp-
skjutna skatten är beräknad med skattesats om 22% (22%). 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar exklusive interimsfordringar uppgick till 
33,6 Mkr (79,3 Mkr), vilket till stor del utgörs av koncernkonto-
fordran på Göteborgs Stad samt fordringar hos moderbolaget 
Göteborgs Stadshus.

Kassa och bank
Likvida medel (exklusive tillgodohavande på koncernkonto) upp-
gick vid årets slut till 7,1 Mkr (6,1 Mkr). Bolaget har en checkkredit 
om 50,0 Mkr (50,0 Mkr) vilken vid årets slut utnyttjats till 0,0 Mkr 
(0,0 Mkr). Bolagets strategi är att ha en så liten kassa som möjligt 
och att till största delen använda överskjutande medel till finan-
siering av projekt och avbetalning av lån.

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 688,6 Mkr 
(552,8 Mkr), och den synliga soliditeten till 13,5% (12,3%). 
Förbättringen av soliditeten beror i huvudsak på ett förbättrat 
resultat. För de kommande åren beräknas soliditeten minska bland 
annat på grund av stora projekt samt förvärv av ytterligare bolag.

Obeskattade reserver
Vid årsskiftet uppgick de obeskattade reserverna till 4,3 Mkr 
(4,9 Mkr). Minskningen om 0,6 Mkr beror på upplösning av över-
avskrivningar inom fastighetsbeståndet.

Avsättningar
Största delen av avsättningarna utgör framtida nedskrivnings-
behov på projekt om 23,7 Mkr (31,2 Mkr). 

Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet till 2 656,1 Mkr 
(2 246,1 Mkr). Ökningen beror dels på att större delen av föregående 
års kortfristiga lån under året omförhandlats till långfristiga lån och dels 
på grund av nyupplåning för förvärvet av Älvstranden Utveckling 
AB. Den genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets samtliga 
lån uppgår till 3,77 år (3,66 år) och den genomsnittliga räntenivån 
ligger på 2,78% (3,02%). Bolaget har en av styrelsen fastslagen 
instruktion där det bland annat fastslås att bolagets lån ska ha en 
genomsnittlig bindningstid motsvarande bolagets genomsnittliga 
bindningstid på hyresavtal, det vill säga 3,2 år och med en tillåten 
avvikelse med ±1 år. Utöver dessa lån finns lån som avser finansie-
ring av aktier i dotterbolag. För de aktiefinansierade lånen uppgår 
den genomsnittliga räntebindningstiden till 0,25 år (0 år) och den 
genomsnittliga räntenivån till 1,40% (0%).

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna uppgick vid årsskiftet till 1 725,0 Mkr 
(1 658,8 Mkr) och avser till största delen långfristiga lån som för-
faller inom 12 månader. Dessa kommer bolaget att omförhandla 
under kommande år till långfristiga lån. I de kortfristiga skulderna 
ingår även interimsskulder om 205,2 Mkr (172,8 Mkr), vilka till 
större del avser förskottsbetalda hyresintäkter.

Kommentarer till Balansräkningarna

Brew House
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TKR NOT   2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat    251 849 203 056

Erhållen ränta    1 023 560

Erlagd ränta    -93 572 -98 465

Betald skatt    -561 -1 856

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19   63 860 89 224

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital    222 599 192 519

Förändringar av rörelsekapital:    

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar    42 095 107 363

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder     -59 010 -12 756

Förändring av avsättningar    -935 -1 219

Kassaflöde från den löpande verksamheten    204 749 285 907

Investeringsverksamheten

Investeringar i byggnader och mark    -272 793 417 050

Förvärv av andelar i koncernföretag    -521 185 -

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar    200 1 032

Försäljning av byggnader och mark    111 639 4 475

Försäljning av andelar i koncernföretag    33 693 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -648 446 -411 543

Finansieringsverksamheten

Lämnade koncernbidrag    -101 300 -56 274

Erhållna koncernbidrag    13 784 13 307

Erhållet aktieägartillskott    82 200 11 100

Upptagna lån    2 500 000 2 514 113

Amortering lån    -2 050 000 -2 355 113

Förändring deponering    20 386

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    444 704 127 519

Förändring av likvida medel    1 007 1 883

Likvida medel vid årets början    6 053 4 170

Likvida medel vid årets slut    7 060 6 053

Outnyttjad checkkredit 16   50 000 50 000

Disponibla likvida medel    57 060 56 053

Kassaflödesanalyser
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Den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital har förbättrats med 30,1 Mkr till 222,6 Mkr (192,5 Mkr). 
Förändringen härrör sig till ett förbättrat resultat. Rörelse resultatet 
justerat för poster som inte ingår i kassaflödet, har förbättrats 
med 74,2 Mkr och uppgick till 188,0 Mkr (113,8 Mkr) vilket hänförs 
till försäljningar av fastigheter. Kassaflödet inklusive förändringar 
av rörelsekapitalet har försämrats med 81,2 Mkr och uppgick till 
204,7 Mkr (285,9 Mkr).
 

Investeringsverksamheten
Bolagets investeringar 2013 har ökat jämfört med 2012, vilket 
inneburit att kassaflödet från investeringsverksamheten har 
f örsämrats med 236,9 Mkr och uppgick till -648,4 Mkr (-411,5 Mkr). 

Detta beror framförallt på förvärv av bolag. Under 2013 
 investe rades totalt 272,8 Mkr (417,1 Mkr) i nyproduktion och 
ombyggnation.

Finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten har förbättrats med 
317,2 Mkr och uppgick till 444,7 Mkr (127,5 Mkr). De räntebärande 
långfristiga skulderna har ökat med 450,0 Mkr (159,0 Mkr). 
Nettoeffekten av koncernbidrag och aktieägartillskott uppgick till 
-5,3 Mkr (-31,9 Mkr). Checkkrediten har utnyttjats under året med 
0,0 Mkr (0,0 Mkr). Outnyttjat belopp på checkkredit uppgick vid 
årsskiftet till 50,0 Mkr (50,0 Mkr).

Kommentarer till Kassaflödesanalyserna

Vidkärrs Herrgård
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Skändla Sörgård
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Redovisning och värderingsprinciper överensstämmer med 
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens uttalanden.

Utöver Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens uttalanden 
följer bolaget följande rekommendationer från Redovisningsrådet:
• RR 7 Redovisning av kassaflöden
• RR 9 Inkomstskatter
• RR 11 Intäkter
• RR 12 Materiella anläggningstillgångar
• RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar
• RR 17 Nedskrivningar
• RR 20 Delårsrapportering
• RR 21 Lånekostnader
• RR 23 Upplysning om närstående
• RR 26 Händelser efter balansdagen
• RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering

Koncernredovisning
Bolaget upprättar ingen koncernredovisning med hänvisning till 
Årsredovisningslagen 7 kap 2§. 

Intäkter
Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker 
därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden 
redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i sam-
band med att risker och förmåner som förknippas med ägande-
rätten övergår till köparen, vilket normalt sker på kontraktsdagen. 
Realisationsvinster avseende materiella anläggningstillgångar 
redovisas bland övriga intäkter.

Principer för nedskrivning och reverseringar
I samband med bokslut görs en intern värdering per fastighet, för 
att utröna huruvida det kan finnas undervärden i fastighets-
beståndet. Värderingen bygger på en diskontering av beräknade 
betalningsströmmar och beaktar fastigheternas hyresnivå, läge, 
uthyrningsgrad med mera. Verkliga underhållskostnader har 
ersatts av normaliserade kostnader för respektive fastighetstyp.

För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört 
värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell 
prövning. Nedskrivningar görs efter denna prövning med 
erforder ligt belopp.

Pågående, ny- och ombyggnationer redovisas med hittills 
 nedlagda kostnader. Där det finns ett nedskrivningsbehov, görs 
en nedskrivning direkt till det förväntade värdet enligt värderings-
modellen.

Reverseringar av tidigare verkställda nedskrivningar görs när 
marknadsvärdet för en tidigare nedskriven fastighet överstiger 

bokfört värde och behovet av nedskrivningen som tidigare gjorts 
ej längre bedöms erforderlig och redovisas i resultaträkningen 
enligt rekommendation RR17, Nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungligt anskaffnings-
värde och skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Anläggningstillgångarna skrivs planmässigt av enligt följande 
 procentsatser:

Maskiner och inventarier 12,5 – 33%

Byggnader 2 – 7%

Markanläggning införskaffad innan 1990-06-30  
(på 75% av anskaffningsvärdet) 5%

Markanläggning införskaffad efter 1990-07-01 5%

Fordringar och skulder
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Skulder upptas till nominellt belopp. Periodisering av inkomster 
och utgifter sker enligt god redovisningssed.

Redovisning av inkomstskatter
Inkomstskatter redovisas i enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendation RR9, Inkomstskatter. Med inkomstskatter avses 
skatt som baserats på företagets resultat. Skattepliktigt resultat 
är det över- eller underskott för en period som ska ligga till grund 
för beräkning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstift-
ning. Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför 
sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader som 
medför eller reducerar skatt i framtiden. 

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

Finansiella derivatinstrument
Resultateffekten av stängda derivatkontrakt, vars syfte är att 
säkra framtida räntenivåer, periodiseras över samma löptid som 
de underliggande instrumenten, alternativt över återstående 
 löptid för respektive derivatkontrakt. Resultateffekten som upp-
står vid förtidsinlösen av lån, periodiseras över samma löptid som 
de ursprungliga lånen. Premier för räntetak periodiseras över 
instrumentets löptid.

Noter (Belopp i tkr om inget annat anges)

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas direkt över eget 
kapital.

Kassaflödesanalyser
Kassaflödesanalyser är upprättade enligt Redovisningsrådets 
rekommendation RR7. Den indirekta metoden har använts för att 
redovisa kassaflöden från den löpande verksamheten. Förutom 
kassa och bank hänförs till likvida medel tillgodohavande på 
 koncernkonto hos Göteborgs Stad.

Affärsområde och geografiska områden
Bolaget bedriver sin verksamhet inom Göteborgs Stad med 
 kunder inom samma geografiska område. Verksamheten omfattar 
 uthyrning och förvaltning av fastigheter.

Pensioner
Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag 
eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part 
skuldförs i balansräkningen.

Leasing
Bolaget har som leasingtagare ingått vissa finansiella leasing-
kontrakt som avser poolbilar, servicebilar och kontorsmaskiner. 
Dessa är av mindre värde och påverkar inte bolagets resultat eller 
ställning och redovisas därför som operationella leasingkontrakt. 
Bolagets leasing kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när företaget har ett 
formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad 
 händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att 
reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper (forts)

Not 2 Hyresintäkter 

       2013 2012

Lokaler     656 128 615 173

Bostäder     2 409 2 350

Övriga hyresintäkter     21 963 21 129

Summa     680 500 638 652

 
Av bolagets kontraktsportfölj per 2013-12-31 förfaller 29,4% (28,1%) inom 1 år 68,0% (67,6 %) senare än 1 år men inom 5 år och 2,6% (4,3%) 
senare än 5 år. 
Av bolagets övriga hyresintäkter avser största delen uthyrning av parkeringsplatser samt arrenden.

Not 3 Övriga intäkter 

       2013 2012

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar     42 547 21 386

Övriga intäkter     7 250 708

Summa     49 797 22 094

 
I årets reavinster ingår även en kostnad om 7,5 Mkr i samband med försäljning av mark vid Ängås Gård som har sålts i etapper under 2012 och 
2013. Kostnaden avser främst exploateringskostnader.
Av bolagets övriga intäkter avser största delen ersättning från försäkringsbolag avseende tidigare uppkomna skador på fastigheter.

Noter
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Noter

Not 4 Personal 
Löner och andra ersättningar       2013 2012

Styrelse, VD och vVD     2 618 2 497

Övriga ledande befattningshavare     4 383 3 704

Övriga anställda     22 762 20 791

Summa     29 763 26 992

 

Personalkostnader totalt       2013 2012

Löner och andra ersättningar     31 840 27 754

Sociala kostnader     15 155 15 348

Summa     46 995 43 102

Av de sociala kostnaderna avser 4 656 tkr (4 350 tkr) pensionskostnader och av dessa avser 658 tkr (644 tkr) pensionskostnad  
för  styrelse, VD och vVD.

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 finns ej inom bolaget.

Not 5 Arvode för revision och annan granskning

Arvode har utgått för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen.  
Under 2013 och 2012 har Deloitte AB ansvarat för revision och granskning.
  

   2013 2012

Revisionsarvode   265 251

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget   - 85

Skatterådgivning, Deloitte   109 152

Konsultarvode, Deloitte   25 18

Summa   399 506

Utöver ovanstående arvode till valt revisionsbolag har arvode utgått för lekmannarevision med 138 tkr (154 tkr).
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Noter

Not 6 Bokslutsdispositioner  

    2013 2012

Upplösning av direktavskrivning byggnader    625 625

Återföring av periodiseringsfond    - 9 107

Summa    625 9 732

Not 7 Skatter 

Skatt på årets resultat:      2013 2012

Aktuell skatt    -25 301 -24 881

Uppskjuten skatt hänförlig till förändring av temporära skillnader   -8 857 -17 658

Summa skatt på årets resultat     -34 158 -42 539

I aktuell skatt ingår skatteeffekt på koncernbidrag för bolaget med 24 726 tkr (23 017 tkr).

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad på 
gällande skattesats består av följande komponenter:

Redovisat resultat före skatt    179 158 114 460

Skatt enligt gällande skattesats 22%    -39 415 -30 103

Ej avdragsgilla kostnader    -1 076 -1 563

Ej skattepliktiga intäkter    6 925 249

Justering av uppskjuten skatt p g a förändrad skattesats    - -10 737

Justering av temporär skillnad på årets skattemässiga resultat   - 1 471

Justering av tidigare års skattekostnad    -592 -1 856

Summa redovisad skattekostnad    -34 158 -42 539

Beräkning av uppskjuten skatt: 

Uppskjuten skattefordran IB    47 964 63 050

Justering av IB p g a förändrad skattesats    - -10 737

Uppskuten skattefordran från fusion    - 2 622

Uppskjuten skatteförändring hänförlig till byggnad och mark   -8 857 -6 971

Uppskjuten skattefordran UB    39 107 47 964

I föregående års förändring av uppskjuten skatt, ingår 2 622 tkr som avser  
uppskjuten skatt i fusionerade dotterbolag och ingår ej i skatt på årets resultat.

Skatt avseende poster som redovisats direkt 
mot eget kapital: 

Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag    24 726 23 017

Summa    24 726 23 017
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Noter

Not 8 Materiella anläggningstillgångar 

  Övriga immateriella    Pågående 
 anläggnings-  Mark-  ny-, om- och Maskiner och
 tillgångar Byggnader anläggningar Mark tillbyggnader inventarier

Ingående anskaffningsvärden 100 4 989 052 22 186 354 518 416 749 9 033

Investering - 2 143 - 3 907 266 743 -

Försäljning - -77 169 -2 757 -4 859 - -

Omklassificering - 362 431 366 10 340 -373 137  -

Utgående anskaffningsvärden 100 5 276 457 19 795 363 906 310 355 9 033

Ingående ack avskrivningar - -1 294 039 -11 409 - - -7 411

Försäljning - 24 470 546 - - -

Årets avskrivning -20 -112 481 -692 - - -620

Utgående ack avskrivningar -20 -1 382 050 -11 555 - - -8 031

Ingående ack nedskrivningar - -352 095 - -6 329 -100 000 -

Omklassificering - -107 494 - -  100 000 -

Utgående ack nedskrivningar - -459 589 - -6 329 - -

Utgående planenligt restvärde 80 3 434 818 8 240 357 577 310 355 1 002

Avskrivningar, nedskrivningar 
samt reverseringar föregående år - -105 462 -1 529 - - -956

Av tidigare avsättning om 123,0 Mkr vilken avsåg nedskrivningsbehov inom projekt kvarstår 23,7 Mkr. 
Under 2014 kommer resterande del att nyttjas.

Aktiverad ränta
     2013 2012

I materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden ingår aktiverad ränta enligt följande:

Byggnader     42 550 41 880

Pågående projekt     18 103 11 273

Summa     60 653 53 153

Varav årets aktiverade räntekostnad     7 500 10 086

Räntesats som belöpt på kreditkonton uppgick till 3% (3%).
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Not 9 Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga fordringar     2013 2012

Ingående anskaffningsvärde     700 1 736

Amorteringar, avgående fordringar     -200 -1 036

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde     500 700

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde     6 2

Tillkommande inköp     4 4

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde     10 6

Not 10 Andelar i koncernföretag
(tkr) Organisationsnr. Andel Antal aktier  á kr Nominellt värde Bokfört värde

Älvstranden Utveckling AB 556659-7117 100% 2 000 000 100 200 000 521 185

Fastighets AB Rantorget 556772-3654 100% 1 000 100 100 233 959

      755 144

Samtliga dotterbolag har sitt säte i Göteborg. Under året har Älvstranden Utveckling AB förvärvats.

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
      2013 2012

Upplupen hyresintäkt     4 739 1 511

Upplupen parkeringsintäkt     1 780 1 795

Upplupen mediaintäkt     330 424

Övrigt     1 433 955

Summa     8 282 4 685
   

Not 12 Obeskattade reserver
      2013 2012

Direktavskrivning byggnader     15 635 13 152

Tillkommande direktavskrivning byggnader p g a fusion     - 2 484

Upplösning direktavskrivning byggnader     -11 316 -9 247

Tillkommande upplösning direktavskrivning byggnader p g a fusion    - -1 445

Summa     4 319 4 944

Noter
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Not 13 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
      2013 2012

Avsättning vid periodens ingång     7 459 -

Periodens avsättningar     733 726

Tillkommande avsättningar p g a fusion     - 7 173

Periodens utbetalningar     -421 -440

Avsättning vid periodens utgång     7 771 7 459

Not 14 Övriga avsättningar
      2013 2012

Avsättning vid periodens ingång     34 190 124 643

Periodens avsättningar     3 184 1 828

Tillkommande avsättningar p g a fusion     - 374

Periodens utbetalningar     -514 -779

Periodens återföringar     - -32

Omklassificering till pågående projekt     -7 494 -91 844

Avsättning vid periodens utgång     29 366 34 190

Större delen av avsättningarna avser nedskrivningsbehov inom projekt.

Not 15 Skuldernas förfallotider
   Inom Senare än 1 år Senare än
   1 år men inom 5 år 5 år

Räntebärande skulder till Göteborgs Stads Koncernbank   - 2 655 000 -

Övriga räntebärande skulder   500 000 1 131 -

Leverantörsskulder   50 466 - -

Skulder till bolag inom Higabkoncernen   40 165 - -

Kortfristiga skulder till moderbolag Göteborgs Stadshus   770 940 - -

Övriga rörelseskulder   2 814 - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   205 219 - -

Summa skulder   1 569 604 2 656 131 -

Alla belopp redovisas till nominella belopp.

Noter
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Not 16 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 50 000 tkr (50 000 tkr) varav 0 tkr (0 tkr) utnyttjats per den 31 december 2013.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
      2013 2012

Förskottsbetald hyra     120 354 88 660

Upplupna räntor     40 656 28 256

Upplupna semesterlöner     1 826 1 602

Upplupna sociala avgifter     567 497

Upplupen kostnad lokalanpassningar     5 985 17 321

Upplupen kostnad el och värme     6 544 9 918

Övrigt     29 287 26 498

Summa     205 219 172 752

Not 18 Poster inom linjen
Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut      2013 2012

Fastighetsinteckningar     62 270 62 270

Tomträttsinteckningar     6 500 6 500

Summa     68 770 68 770

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser     546 524

Not 19 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
      2013 2012

Realisationsvinst vid försäljning av byggnader och mark     -51 870 -21 480

Utrangering av inventarier     - 235

Förändringar avsättningar     1 917 2 522

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar     113 813 107 947

Summa     63 860 89 224

Noter
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Not 20 Förvärv av dotterbolag

Under året har Älvstranden Utveckling AB förvärvats från Göteborgs Stad. Det preliminära förvärvsbeloppet skedde till substansvärde,

motsvarande bolagets justerade egna kapital per 2013-12-31, vilket uppgick till 521,2 Mkr och slutavräkning av förvärvsbeloppet sker 

efter fastställt bokslut per 2013-12-31, vilket beräknas ske 2014-03-31.

Förvärvsanalys Älvstranden Utveckling AB      

Aktiekapital     200 000 

Bundna reserver     321 023 

Fria reserver     162 

Utbetald köpeskilling       521 185

Summa     521 185 521 185

Noter

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finan-
siella risker, inkluderade effekter av förändringar i priser och 
 räntesatser på ränte- och kapitalmarknad. Styrelsen har fastslagit 
en finansiell instruktion, vilken eftersträvar att minimera ogynn-
samma effekter på bolagets finansiella resultat. Riskhanteringen 
sköts av en central finansfunktion inom företaget enligt de principer 
som fastslagits av styrelsen i den finansiella instruktionen. 
I instruktionen framgår principer såväl för den övergripande 
 riskhanteringen som för specifika områden, såsom ränterisker, 
användning av derivatinstrument och placering av likviditet. 
Finansfunktionen ska identifiera, utvärdera och säkra finansiella 
risker i enlighet med den finansiella instruktionen.

Valutarisker
Enligt fastslagen finansiell instruktion får bolaget ej ta några 
 valutarisker.

Ränterisker
Bolagets nettolåneskuld är i väsentlig grad påverkad av föränd-
ringar i de räntenivåer som noteras på kapitalmarknaden. I bolaget 
finns inga väsentliga räntebärande tillgångar, förutom vissa hyres-
avtal där en del av hyran avser ränta på fastighetens bokförda 
restvärde. Dessa behandlas som en finansiell tillgång vid beräk-
ning av företagets nettolåneskuld. Inriktningen är att den genom-
snittliga räntebindningstiden på den delen av låneportföljen som 
finansierar fastigheterna långsiktigt ska matchas mot den genom-
snittliga löptiden på bolagets hyresavtal. I den finansiella instruk-
tionen framgår att i år räknat ska riktvärdet vara 3,2 år för den 

genomsnittliga räntebindningstiden. En avvikelse från denna får 
dock göras på ± 1 år. Huvuddelen av lånen tas upp med rörlig 
ränta. För att uppnå önskad ränterisk används sedan ränteswappar 
och räntetak som säkringar av framtida räntebetalningar. Ränte-
swappar används för att konvertera upplåning från rörliga till fasta 
räntor eller tvärtom. Räntetak används för att begränsa ett under-
liggande låns räntekostnad. 

Ett köpt räntetak innebär att om räntan överstiger den avtalade 
räntetaksnivån utgår en ersättning från motparten på motsvarande 
belopp, baserat på underliggande lånevolym och ränteskillnad.

Kreditrisker
Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Fast-
ställda riktlinjer finns för att säkra inkomster för uthyrning, vilket 
sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. För kortfristiga 
 fordringar som förfallit för mer än 90 dagar sedan görs erforderlig 
reservation som befarad förlust.

Likviditetsrisk
Hantering av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångs-
punkt, vilket innebär att bibehålla likvida medel och tillgänglig 
finansering genom tillräckliga kreditmöjligheter samt möjligheten 
att stänga marknadspositioner. På grund av den föränderliga 
beskaffenheten i den underliggande rörelsen strävar finansavdel-
ningen mot att bibehålla flexibiliteten i finansieringen genom att 
upprätta avtal om lyftningsbara krediter.

På balansdagen fanns en beviljad checkkredit på 50 Mkr, varav 
0 Mkr (0 Mkr) utnyttjats av bolaget.

Not 21 Finansiell riskhantering och derivatinstrument
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Per den 31 december uppgår den genomsnittliga räntebind-
ningstiden för de lån som avser fastighetsfinansiering till 3,77 år 
(3,66 år) samt den genomsnittliga räntenivån till 2,78% (3,02%). 
Utöver dessa lån finns lån som avser finansiering av aktier i dotter-
bolag. För de aktiefinansierade lånen så uppgår den genomsnitt-
liga räntebindningstiden till 0,25 år (0 år) och den genomsnittliga 
räntenivån till 1,40% (0%).

Derivatinstrument
Derivatinstrument nyttjas i syfte att erhålla önskad ränterisk i 
låneportföljen.

Ränteswappar
De nominella beloppen på bolagets ränteswappar per 31 december 
uppgick till 2 820 Mkr (3 370 Mkr).

Verkligt värde finansiella instrument
Beräkningen av verkligt värde för de finansiella instrumenten och 
lånen baseras på marknadsmässiga noteringar. Kreditportföljen i 
sin helhet marknadsvärderas genom diskontering av framtida 
 kassaflöden till ett nuvärde med utgångspunkt i de svenska  stibor- 
respektive swapräntorna på värderingsdagen med tillägg av en 
generell, genomsnittlig kreditmarginal. Vid beräkning av kredit-
portföljens nettovärde inräknas som tillgång summan av de till-
gångar som motsvarar fastighetens bokförda restvärde, på de 
hyresavtal som avser självkostnad. Den totala kreditportföljens 
marknadsvärde inklusive derivat och underliggande lånevolym för 
självkostnadsavtal i bolaget var 1 153 Mkr (1 762 Mkr) och port-
följens nominella belopp var 1 161 Mkr (1 705 Mkr). Ränteswappar 
värderas genom att framtida kassaflöden diskonteras till ett 
nuvärde baserat på noterade marknadsräntor för aktuell löptid.

Not 21  Finansiell riskhantering och derivatinstrument (forts)

Noter

Not 22  Transaktioner med närstående

Moderbolaget där Higab AB är dotterbolag, är Göteborgs Stadshus 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:   2013 2012

Intäkter inom koncernen (%)    

Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad   39% 34%

Kostnader inom koncernen (%)

Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad   19% 14%

Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.
Köp och försäljning av fastigheter samt andra anläggningstillgångar mellan koncernföretag, sker till skattemässigt värde.
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Noter

Not 23  Medelantalet anställda

Medelantal anställda   2013 2013 2012 2012

    Medelantal Varav Medelantal Varav
   anställda män anställda män

Medelantal anställda   65 62% 59 68%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

    Antal på Varav Antal på Varav
Koncernen   balansdagen män balansdagen män

Styrelseledamöter och suppleanter   13 53% 13 53%

VD och andra ledande befattningshavare   8 63% 7 71%

Not 24  Uppgifter om Higab AB

Higab 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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Noter

Not 25  Händelser efter balansdagen

Under året har Göteborgs Stad genomfört en bolagsöversyn där en ny bolagsstruktur skapats genom klusterbildningar. Översynen har
renderat i att Higab AB blir moderbolag för de lokalförvaltande bolag som ägs av Göteborgs Stad. Tre bolag kommer att förvärvas från 
Förvaltnings AB Framtiden per 2014-01-02. Dessa bolag är Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborg Stads Parkerings AB samt   
Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB. Förvärven kommer att finansieras genom nyupplåning.

Göteborg den 6 februari 2014

Ingela Bergendahl Margita Björklund Mats Arnsmar

Lisbeth Grönfeldt Bergman Åse-Lill Törnqvist Arne Heldtander

Virpi Ring Staffan Blixt

Göran Sylvesten
VD

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 6 februari 2014.
Deloitte AB  

Hans Warén Harald Jagner
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 6 februari 2014.

Sven R. Andersson Lars Svensson
Av kommunfullmäktige  Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor utsedd lekmannarevisor
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Higab AB för räkenskapsåret 
2013-01-01 – 2013-12-31. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 38-62.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
 bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
 styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Higab ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är  förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
 författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
 direktörens förvaltning för Higab AB för räkenskapsåret 
2013-01-01 – 2013-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvalt-
ningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen 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 aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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

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

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Higab AB. Organisationsnummer 556104-8587

Göteborg den 6 februari 2014
Deloitte AB 

Hans Warén Harald Jagner
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport

Till årsstämman i Higab AB

Org.nr. 556104-8587

Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom

Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Higab ABs 

 verksamhet under år 2013. 

Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar 

och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. 

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. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets 

styrelse och verkställande direktör.

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 vår bedömning.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamåls-

enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig. Vi noterar att kommunstyrelsen har initierat en översyn av stadens bolag som 

kommer belysa de kommunala befogenheter vilka utgör ram för verksamheten.

Göteborg 2014-02-06

Sven R Andersson    Lars Svensson

av kommunfullmäktige    av kommunfullmäktige

utsedd lekmannarevisor   utsedd lekmannarevisor
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Flerårsöversikt
 2013 2012 2011 2010 2009

Resultatposter, Mkr
Hyresintäkter 681 659 636 595 583
Driftskostnader -183 -180 -176 -216 -204
- varav fastighetsskatt -15 -15 -15 -16 -14
Underhållskostnader -156 -139 -144 -131 -132
Avskrivningar i fastighetsförvaltningen -114 -117 -113 -110 -104
Bruttoresultat 278 243 115 54 168
Finansnetto -105 -103 -109 -98 -114
Resultat efter finansiella poster 178 111 -21 -75 29
Årets resultat efter skatt 145 70 -15 -56 22

Balansposter, Mkr
Bokfört värde fastigheter 4111 4375 4188 4177 4 197
- varav pågående projekt 310 317 101 133 82
Övriga anläggningstillgångar 796 55 70 54 34
Omsättningstillgångar 49 187 162 240 143
- varav likvida medel inklusive kortfristiga placeringar 7 6 4 2 3
Eget kapital 689 541 486 534 612
Avsättningar 37 42 132 111 13
Räntebärande skulder  3945 3665 3506 3557 3 507
Ej räntebärande skulder  281 369 294 267 241

Kassaflödesanalys, Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten 205 291 242 55 140
Kassaflöde från investeringsverksamheten -648 -410 -201 -91 -528
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 445 120 -39 36 386
Ökning / minskning av likvida medel 1 2 2 -1 -2
Likvida medel vid årets början 6 4 2 3 5
Likvida medel vid årets slut 7 6 4 2 3

Fastigheterna
Taxeringsvärde, Mkr 1 742 1 722 1 722 1 755 1 642
Antal lokaler 1 023 1 125 1 126 1 128 1 064
Förvaltad yta, m2 607 356 633 849 632 521 628 879 632 776
Fastighetsinvesteringar, Mkr 273 416 202 180 561

Förvaltning 
Medelhyra lokaler, kr/m² 1 084 1 043 1 010 945 945
Driftskostnader, kr/m² -301 -284 -279 -281 -263
Underhållskostnader och lokalanpassningar, kr/m² -256 -220 -228 -208 -215
Driftnetto, kr/m² 458 537 501 427 429
Vakansgrad lokaler brutto, % 7,4% 6,3% 5,9% 7,4% 5,4%

Finansiering
Soliditet, % 13,9% 11,7% 11,0% 11,9% 14,0%
Räntetäckningsgrad, ggr 3,8 3,2 2,8 2,5 2,4
Skuldsättningssgrad, ggr 5,7 6,8 7,2 6,7 5,7
Genomsnittlig låneränta för nettolåneskulden, vid årets utgång, % 2,8% 3,0% 3,1% 2,2% 3,4%
Genomsnittlig räntebindningstid år för nettolåneskulden, vid årets utgång 3,8 3,7 3,9 3,4 2,8
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, Mkr 223 212 202 127 139

Lönsamhet
Bruttovinstmarginal, % 50,1% 48,9% 46,6% 39,0% 44,2%
Fastigheternas direktavkastning, % 9,1% 8,3% 7,8% 6,6% 7,0%
Avkastning på totalt kapital, % 6,1% 4,7% 2,0% 0,5% 3,5%
Avkastning på eget kapital, % 28,7% 21,6% -4,1% -13,1% 4,9%

Medarbetare
Medelantal anställda 65 59 59 62 63

2009-2012 inkluderar koncernens jämförelsesiffror.
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Räntebärande skulder
Långfristiga skulder inklusive den delen som redovisas som 
 kortfristig del under kortfristiga skulder

Ej räntebärande skulder
Kortfristiga skulder exklusive kortfristig del av långfristiga 
 skulder

Antal lokaler, st
Antalet uthyrda och/eller vakanta lokaler vid årets slut

Förvaltad yta, m2

Innehavd yta vid räkenskapsperiodens slut

Fastighetsinvesteringar, Mkr
Årets sammanlagda investeringar i  byggnader, mark och 
 markanläggningar

Medelhyra lokaler, kr/m2

Hyresintäkter på lokaler i förhållande till årets genomsnittligt 
innehavda lokalytor

Driftnetto, kr/m2

Summa hyresintäkter reducerad med drifts- och underhålls-
kostnader samt fastighetsskatt i förhållande till årets genom-
snittligt innehavda ytor

Vakansgrad lokaler brutto, %
Ledig yta i förhållande till total yta

Soliditet, %
Eget kapital i relation till balansomslutningen

Räntetäckningsgrad, ggr
Resultat efter finansnetto plus ränte kostnader exklusive av- och 
ned skrivningar samt reverseringar och  jämförelsestörande  poster i 
förhållande till räntekostnader

Skuldsättningsgrad, ggr
Räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital

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

Genomsnittlig räntebindningstid för nettolåne skulden, 
vid årets utgång, år
Den genomsnittliga räntebindningstiden beräknad utifrån olika till-
gångars/skulders relativa andel av nettolåneskulden, vid årets utgång

Bruttovinstmarginal, %
Rörelseresultat med återläggande av av-, och nedskrivningar, 
 reverseringar 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 jämförelse-
störande poster i förhållande till genomsnittlig balansomslutning

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

Johannebergs Landeri
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De risker som Higab främst exponeras för är omvärldsrisker, 
rörelserelaterade risker och finansiella risker.

Omvärldsrelaterade risker
Efterfrågan på lokaler påverkas starkt av konjunkturläget. 
Hyresnivå och vakansgrad är tydliga indikatorer. Under 2013 
var vakansgraden för lokaler i Göteborg 6,3 procent. Higabs 
vakansgrad var 7,4 procent. 

Genom en balanserad kundmix kan Higab till viss del 
 balansera 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.

Tillväxten i den svenska ekonomin har under den första 
delen av året varit svag. Detta på grund av dämpad interna-
tionell efterfrågan och fortsatt turbulens i euroområdet. 
Mycket tyder dock på att den svenska ekonomin är på väg 
uppåt framförallt beroende på en expansiv ekonomisk politik 
samt starka hushåll. Detta har också gjort att Riksbanken valt 
att låta reporäntan vara oförändrad under året. Riksbanken har 
också argumenterat mot en lägre ränta på grund av hushållens 
ökande skuldsättning.

Kostnaden för att låna pengar är dock fortfarande låg vilket 
innebär att Higabs räntekostnaderna har kunnat hållas kvar på 
en tillfredställande nivå.

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

Vakansrisken 
Vakansgraden har stor påverkan på Higabs resultat.

Risken att stå med outhyrda lokaler är en del av fastighets-
branschens verklighet. I samband med ombyggnationer och 
renoveringsarbeten är det i många fall nödvändigt att lokalerna 
är tomma. Vakanser kan även uppstå vid byte av hyresgäster. 

Higab minskar vakansrisken genom att sträva efter att vara 
en attraktiv hyresvärd. Med väl underhållna fastigheter i attrak-
tiva områden och ett professionellt bemötande är vi en till-
talande hyresvärd för kunder inom en rad skilda områden. Vi 
har också väl upparbetade rutiner för marknadsföring och 
 uthyrning då en lokal blir ledig.

Varje år omförhandlas cirka 6 procent av hyresavtalen vilka i 
genomsnitt löper över tre till fem år.
 
Kreditrisken 
Kreditrisken som Higab exponeras för är då hyresgästen inte 
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 ensam står för drygt en procent av hyres-
intäkterna, bedömer vi kreditrisken som relativt begränsad.

Kostnadsrisken
Higabs drifts- och underhållskostnader består av en rad av 
 varandra oberoende faktorer. 

Driftskostnaderna styrs, förutom av den direkta kostnaden 
för tjänsten eller varan vi köper, av vår förbrukning. Inom dessa 

Risk- och känslighetsanalys

Klippans Kulturreservat 
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områden arbetar vi aktivt med effektiviseringar.
Underhållskostnaderna, vilka svarar för omkring 34 procent 

av våra totala fastighetskostnader, kan vi kontrollera genom ett 
planerat och kontinuerligt underhåll vilket begränsar kostnads-
risken.

Investeringsrisken 
Higab gör varje år stora investeringar i olika typer av fastig-
hetsprojekt. Ny- eller ombyggnation medför alltid en investe-
ringsrisk. Framtida uthyrningsmöjligheter kan minska. Hyres-
betalningarna 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 oftast är utformade så att Higabs ansvar 
begränsas. Kostnadsbilden kan dock snabbt förändras av en 
överhettad byggkonjunktur, vilket är den del av investerings-
risken som är svårast att påverka. En investering som är anpassad 
specifikt för kunden säkras i de allra flesta fall genom avtal som 
garanterar återbetalning av investeringen.

Finansiella risker Se sidorna 59-60.

Känslighetsanalys
I tabellen till höger visas hur stor påverkan på Higabs resultat 
de olika riskerna har.

Värdena speglar effekter på helårsbasis av en förändring 
beräknad på utgående siffror för 2013. I flera fall innebär 
 förändringar av riskfaktorerna även en påverkan på värdet av 
Higabs fastighetstillgångar.

Parameter Förändring +/- Effekt Mkr +/-

Hyra lokaler, resultat 
 förändring inom 12 mån 25 kr/m2 3,8

Hyra lokaler, över tiden 25 kr/m2 15,2

Vakansgrad lokaler 1% 6,8

Underhåll 5% 7,8

Värme 5% 0,7

El 5% 0,9

Renhållning 5% 0,3

Fastighetsskatt 5% 0,1

Räntekostnader, resultat-
förändring inom 12 mån 1% -1,1

Räntekostnader, över tiden 1% 6,6

Förändring av risk Sannolikhet Påverkan på Higab

Konjunkturrisk ••• ••
Kreditrisk •• ••
Kostnadsrisk •• •
Investeringsrisk ••• •••
Ränterisk ••• •••
Refinansieringsrisk •• •••
• = Liten risk     •• = Mellanrisk      ••• = Stor risk

Annedal – Mediehuset
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Higab är ett av Göteborgs Stad, helägt fastighetsbolag. 
Det ställer särskilda krav på genomlysningen av bolaget,  
inte minst gällande hur Higab styrs, vem som ansvarar för  
vad och hur uppdraget efterlevs. Higab ägs formellt av 
Göteborgs Stadshus AB. Det reella inflytandet utövas dock  
av kommunfullmäktige.

Ägardirektiv
Higabs verksamhet regleras av ett ägardirektiv antaget av 
kommunfullmäktige. Enligt detta ska Higab bland annat ”aktivt 
medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad genom att vara ett 
av stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet”. 
Ägardirektivet betonar också Higabs 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 Higab ett särskilt upp-
drag att vårda och förvalta de fastigheter i staden som bedöms 
ha ett kulturhistoriskt värde. Finansiellt ska Higab eftersträva 
en ekonomisk utveckling som säkerställer en tillfredsställande 
soliditet och en långsiktig lönsamhet. Utöver ägardirektivet 
styrs Higabs verksamhet även av insyns- och styrningsärendet 
(GKH 105/01), ett generellt ägardirektiv, bolagsordning, anvis-
ningar 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. 
Kommunfullmäktige utser också en representant att föra 
 ägarens talan vid årsstämman.

Årsstämma
Årsstämman är det högsta beslutande organet inom Higab och 
det forum genom vilket ägarna utövar sitt direkta inflytande 
över bolaget. Årsstämmans uppgifter regleras av aktiebolags-
lagen och bolagsordningen. Senaste årsstämman hölls den 
7 mars 2013. Då närvarade styrelsen, företagsledningen, den 
fackliga representanten samt Kia Andreasson, som av kommun-
fullmäktige utsetts till ägarrepresentant. Årsstämman fast-
ställde bland annat resultat- och balansräkningar samt valde  
ny styrelse.

Styrelsen
Sammansättningen i Higabs styrelse motsvarar mandatfördel-
ningen 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 presidie efter 
riktlinjer från Göteborgs Stad och som årligen revideras. 
Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelning och ansvar 
mellan styrelse, dess ordförande och VD. Vid strategikonferensen 
går styrelsen även igenom den interna kontrollplanen som finns 
upprättad. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att ägar-
direktivet uppfylls, samt för bolagets organisation och förvalt-
ning. Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD samt granska att 
bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryg-
gande sätt. Styrelsen ska även fastställa verksamhetsplan och 
övriga styrande dokument. Styrelsen har under 2013 haft åtta 
sammanträden fram till upprättandet av denna årsredovisning. 
Vid dessa styrelsemöten har styrelsen behandlat de frågor som 
anges i bolagsordningen.

Ägarstyrning 

Konsthögskolan Valand



HIGABS ÅRSREDOVISNING 2013     73

ÄGARSTYRNING 

Huvudpunkterna på styrelsens möten under året:

7 februari Årsbokslut

7 mars  Konstituerande styrelsemöte

29 april Delårsbokslut

27-29 maj  Strategikonferens inkl styrelsemöte

18 juni Investeringsmöte

1 oktober Delårsbokslut 

30 oktober Affärsplan

4 december Utvärdering

På styrelsesammanträdenas dagordning finns alltid följande 
punkter:
• VD:s lägesrapport
• Ekonomisk rapport
• Finansiell rapport
• Rapport om uthyrningsläget
• Personalrapport
• Beslutsärenden

Stefan Lundqvist och Nora O´Dowd Nyman har under året 
 verkat som styrelsens sekreterare.

Ordföranden
Vid konstituerande möte valdes Ingela Bergendahl som 
 styrelsens ordförande med Margita Björklund som vice 
 ordförande. Nuvarande ordförande och vice ordförande har 
haft posterna sedan mars 2011. Styrelseordföranden ska 
genom kontakter med VD följa bolagets utveckling mellan 
 styrelsemötena samt svara för att styrelsens ledamöter fort-
löpande får den information som krävs för att kunna fullfölja 
uppdraget. Därutöver ska ordföranden leda styrelsens arbete. 
Ordförande och vice ordförande utgör också presidie, vilket 
bland annat har till uppgift att förbereda styrelsesammanträden.

VD och företagsledning
Den dagliga verksamheten leds av VD. 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, Lena Erlandsson, Ann-Christin Håkansson, 
Kicki Johanson, Stefan Lundqvist och Fredrik Setterberg. 
Företagsledningen sammanträder en gång i månaden. Mötena 
leds av VD, som fattar beslut efter samråd med företagsled-
ningens medlemmar.

Revisorer
Granskningen av räkenskaperna samt styrelsens och verk-
ställande 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 2011 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 ändamålsenlig och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Revisionens uppdrag och arbetsformer regleras 
genom kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs 
Stads revisionsreglemente. Lekmannarevisorerna utses av 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorernas arbete utmynnar i 
en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som 
behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Gransk-
ningen redovisas till kommunfullmäktige genom rapport-
sammandrag och kortrapporter, vilka även finns att tillgå på 
www.stadsrevisionen.goteborg.se. Under 2013 har gransk-
ningen utförts av Lars Svensson och Sven R Andersson. 
Suppleanter har varit Bengt Eriksson och Jan Lindblom.

Ersättningar till styrelse och lekmannarevisor
Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgår ett 
 arvode, vilket fastställs och regleras av kommunfullmäktige. 
Ersättningsnivåerna för styrelseledamöterna framgår av 
 tabellen nedan. Ersättning till lekmannarevisorerna har under 
året utgått med 5 935 kronor.

Ordförande  50 245  kronor

Vice ordförande  34 585  kronor

Ledamot 19 025  kronor

Suppleant  9 475  kronor

Policyer 
Kommunfullmäktige har beslutat att anta nya regler för styrande 
dokument i Göteborgs Stad. Stadens antagna policyer gäller 
för alla stadens bolag och förvaltningar.
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Higabs  
styrelse 2013

Mats Arnsmar Ledamot (S)
Född 1963, invald i styrelsen 2009
Ersättare Kommunstyrelsen
Övriga uppdrag: Ordförande Byggnadsnämnden 
och Ledamot Dicksonska Stiftelsen

Arne Heldtander Ledamot (M)
Född 1943, invald i styrelsen 2011
Civilekonom
Övriga uppdrag: Inga

Ingela Bergendahl Ordförande (S)
Född 1949, invald i styrelsen 2011
Övriga uppdrag: Ordförande Göteborgs 
Gatu AB, ledamot Göteborg Energi AB och 
Partille Energi AB

Lisbeth Grönfeldt Bergman Ledamot (M)
Född 1948, invald i styrelsen 2011
Syokonsulent 
Övriga uppdrag: Nämndeman

Virpi Ring Ledamot (S)
Född 1967, invald i styrelsen 2011
Customer service rep
Övriga uppdrag: Ersättare i SKF AB

Margita Björklund Vice ordförande (FP)
Född 1945, invald i styrelsen 2011
Konsult
Övriga uppdrag: Ordförande Gréen Brobergs 
Museistiftelse, Kulturminnesföreningen Otterhällan,
ledamot Stampen AB, Frisk Service Göteborg AB, 
Björn Hus AB, Stiftelsen B M Hellerstedts Minne, 
Stiftelsen Ernst Hanssons Donationsfond och 
IF Friskis & Svettis

Åse-Lill Törnqvist Ledamot (MP)
Född 1973, invald i styrelsen 2008
Bebyggelseantikvarie
Övriga uppdrag: Andre vice ordförande 
Park- och Naturförvaltningen

Staffan Blixt Ledamot (Representant från 
Företagarna i Göteborg)
Född 1949, invald i styrelsen 2006
VD för Hisingens sotningsdistrikt AB
Övriga uppdrag: Ordförande Företagarnas bransch-
förbunds representationsskap, Ledamot Företagarna 
Göteborg och Företagarnas riksstyrelse
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Roland Myrenius Suppleant (S)
Född 1940, invald i styrelsen 1989
Pensionär
Övriga uppdrag: Inga

Marie Lindén Suppleant (V)
Född 1962, invald i styrelsen 2011
Partiombudsman
Övriga uppdrag: 2:e vice ordf. Byggnadsnämnden, 
ordförande Boplats, stadssekreterare och 
 suppleant SABO

Eive Nilsson Suppleant (Representant från 
Företagarna i Göteborg)
Född 1971, invald i styrelsen 2007
Snickerichef FO Peterson Snickeri
Övriga uppdrag: Ledamot Företagarna i Göteborg

Sverker Cassberg Suppleant (M)
Född 1961, invald i styrelsen 2012
Fastighetsmäklare
Övriga uppdrag: Inga

Simon Tillmo Suppleant (M)
Född 1991, invald i styrelsen 2012
Student
Övriga uppdrag: Inga

Morgan Johansson Personalrepresentant
Född 1966
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Företagsledning

Mikael Blom
Fastighetsutvecklingschef

Född 1966, Gymnasieingenjör

Anställd sedan 1996

Tidigare erfarenheter från konsult- och 

 entreprenadbranschen

Johan Carlsson
Affärsområdeschef

Född 1973, Högskoleingenjör CTH

Anställd sedan 2007

Tidigare erfarenhet från konsult- och 

 entreprenadbranschen samt fastighetsförvaltning

Lena Erlandsson
Personalchef

Född 1969, Personalvetare 

Anställd sedan 1988

Ann-Christin Håkansson
Affärsområdeschef

Född 1963, Civilingenjör

Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenheter från fastighetsbolag

Kicki Johanson
Kommunikationschef

Född 1958, Informatör

Anställd sedan 2000

Tidigare erfarenheter från konsultbranschen

Stefan Lundqvist
Vice VD, Finanschef 

Född 1962, Civilekonom

Anställd sedan 2000

Tidigare erfarenheter från bank-/finansverksamhet 

samt fastighetsbolag

Fredrik Setterberg
Ekonomichef

Född 1973, Civilekonom

Anställd sedan 2000

Göran Sylvesten
VD

Född 1954, Civilingenjör

Anställd sedan 2010

Tidigare erfarenheter från fastighetsbolag 

och statlig verksamhet
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Från vänster: Mikael Blom, Lena Erlandsson, Stefan Lundqvist, Kicki Johanson, Fredrik Setterberg och Johan Carlsson. 
Sittande: Göran Sylvesten och Ann-Christin Håkansson.

Bilden är tagen i Kronhuset den 13 januari 2014.
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Fastighetsförteckning

Visste du att Gathenhielmska Huset vid Stigbergstorget är Göteborgs 
enda bevarade storborgarhus i trä från mitten av 1700-talet? 

Namnet har det byggnadsminnesförklarade huset fått efter kaparlegenden 
Lars Gathenhielm, ”Lasse i Gatan”. Gathenhielm bodde dock aldrig där.

Alelyckegatan 1-7 Alelyckegatan 1-7A-D 4 1920 679 0 679

Allégården Södra Allégatan 4 1 1897 1 671 0 1 671

Angered Arena Högaffelsgatan 15 1 2013 12 600 0 12 600

Angereds Bussdepå Spadegatan 22 1 2007 339 0 339

Angereds Företagsby Spadegatan 6-8 2 1989 1 882 0 1 882

Angereds Industriby Spadegatan 1-11 6 1978 13 829 0 13 829

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

Bagaregårdens Landeri Bagaregårdsgatan 2 1 1650-talet 640 0 640

Barken Viking Lilla Bommens Torg 10 1 1906 2 550 0 2 550

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 8 788 0 8 788

Biskopsvillan Alelundsgatan 4 1 1815 476 0 476

Blomstergatan 5 Blomstergatan 5 1 1966 5 102 0 5 102

Brew House Åvägen 24 5 1935 5 956 0 5 956

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 1 922 0 1 922

Esperantoplatsen 7-9 Esperantoplatsen 7-9 1 1849 1 143 0 1 143

Exercishuset Parkgatan 35 3 1867 1 820 0 1 820

Feskekôrka Fisktorget 3-4 1 1874 500 0 500

Fiskhamnen - Fiskhall C Fiskhamnsgatan 31 1 1910 1 754 0 1 754

Fiskhamnen - Fiskhall F Fiskhamnen 17-19 1 1910 3 296 0 3 296

Fiskhamnen - Pirhus 1-2 Fiskhamnspiren 1-3 2 1995 2 169 0 2 169

Första Långgatan 10 Första Långgatan 10A-B 1 1905 2 100 0 2 100

Gamla Ullevi Parkgatan 53-57 1 2008 3 816 0 3 816

Gathenhielmska Reservatet Allm. Vägen, Pölg., Stigbergst. 16 1700-talet 1 685 1 410 3 095

Gegerfeltska Villan Arkitektgatan 3 1 1874 635 0 635

Grimmereds Industriby Klangfärgsgatan 8-16 5 1974-77 19 824 0 19 824

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 2 350 0 2 350

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 600 0 600

Hantverkshuset Stampen Norra Ågatan 10 1 1970 11 125 0 11 125

Hasselblad Center Ekmansgatan 8 1 1995 1 952 0 1 952

HDK Högskolan för Design och Konsthantverk Kristinelundsgatan 6 1 1904 8 707 0 8 707

Hotel Eggers Drottningtorget 2-4 1 1876, 1894 3 542 0 3 542

Huvudbrandstation Åvägen 2 1 1988 15 573 0 15 573

Hälsovetarbacken Arvid Wallgrens Backe 2A-B 7 1908-1919 12 232 0 12 232

  Antal
Fastighet Adress byggnader Byggnadsår  Lokaler m2 Bostäder m2 Summa m2
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Visste du att det på 1800-talet odlades tobak där Ullevi nu ligger? 

Marken tillhörde då Stora Katrinelund, ett av Sveriges i dag bäst 
 bevarade landerier. Stora Katrinelund blev byggnadsminne 1973.  
I dag används det som gymnasium.

  Antal
Fastighet Adress byggnader Byggnadsår  Lokaler m2 Bostäder m2 Summa m2

Härlanda Park Kålltorpsgatan 2 11 1907 8 854 169 9 023

Idrottshögskolan Skånegatan 14B 1 2011 3 532 0 3 532

Johannebergs Landeri Södra Vägen 61 2 1850 1 195 42 1 237

Kajskjul 46 Fiskhamnsgatan 41-43 1 1952 4 129 0 4 129

Kajskjul 205 Lilla Bommens Torg 2 1 1924 660 0 660

Kajskjul 207 Lilla Bommens Torg 6 1 1924 660 0 660

Kallebäcks Källa Gamla Boråsvägen 2-4 3 1881 200 70 270

Kiosk Kungsportsavenyen 39A Kungsportsavenyen 39A 1 2012 78 0 78

Kiosk Linnéplatsen Linnéplatsen 1 1960 176 0 176

Klippans Kulturreservat Klippan 4-6, 7, 11-13 6 1700-talet 1 653 332 1 985

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 1 713 0 1 713

Kronhuset Kronhusgatan 1D 1 1642-54 1 500 0 1 500

KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket Vasagatan 2A 1 1900 5 141 0 5 141

Kungsladugård Klippan 5 1 1863 405 0 405

Kvarteret Högvakten Östra Hamngatan 21 4 1746, 1844-49 8 045 0 8 045

Kviberg Luftvärnsvägen 33 1895 41 579 0 41 579

Kviberg - Tygförråd Tyghusvägen 4 1 1930 1 084 0 1 084

Kvibergsnäs Landeri Kvibergsnäs Allé 20-24 3 1690 681 196 877

Lagerhuset Heurlins Plats 1 1 1921 5 168 0 5 168

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 3 1790-talet 981 0 981

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 1 360 0 1 360

Mariagården Stampgatan 1A-C 2 1767 1 200 0 1 200

Musikens Hus Djurgårdsgatan 13 1 1888 2 795 0 2 795

Naturhistoriska Museet Slottsskogen 1 1916 7 800 0 7 800

Nilssons Hus Hammarbergs Backe 10 1 1800-talet 100 0 100

Norra Hamngatan 8-10 Norra Hamngatan 8-10 1 1650 4 072 0 4 072

Observatoriet Björn Hedvalls Stig 4 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
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Ostindiska Huset Norra Hamngatan 12 1 1750 8 750 0 8 750

Otterhällegatan 5/Stora Badhusgatan 6 Stora Badhusgatan 6 1 1994 8 111 0 8 111

Partihallarna - Torghallen Blomstergatan 11 1 1967 3 306 0 3 306

Pedagogen Västra Hamngatan 25 3 1855, 1862, 2006 30 920 0 30 920

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 ń Nya Allén 11 1 1998 2 420 0 2 420

Rådhuset Gustaf Adolfs Torg 1 1 1672 7 200 0 7 200

Röhsska Museet Vasagatan 39 1 1916 8 400 0 8 400

Sahlgrenska Huset Norra Hamngatan 14 1 1753 3 886 0 3 886

Saluhall Briggen Nordhemsgatan 28 1 1891 2 884 0 2 884

Sankt Eriksgatan 4 Sankt Eriksgatan 4 1 1810, 1871 2 365 0 2 365

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 832 0 832

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

Skårs Gård Skårs Allé 11A-B 1 1700-talet 100 164 264

Skändla Gård Skändla Sörgårdsväg 2 4 1800-talet 634 0 634

Slakthuset Slakthuset 17 1905 19 936 115 20 051

Smålandsstugan - Vattentornet Slottsskogen 2 1700-talet 150 0 150

Sockerbruket Sockerbruket 1-36, 40-44 8 1850-1901 17 726 0 17 726

Stadsbiblioteket Götaplatsen 3 1 1967 9 462 0 9 462

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 2 256 0 2 256

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 Ullevigatan 21 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 1 400 0 1 400

Åvägen 17 Åvägen 17A-K 6 1896 14 827 0 14 827

Ängås Gård Ängås Gård 1 2 1880-talet 395 0 395

Östra Skärvallsgatan 1 Östra Skärvallsgatan 1 1 1925 500 0 500

Totalt Higab  309  632 709 3 547 636 256
*) I den totala ytan ingår Vagnhallen Gårda som finns i dotterbolaget Fastighets AB Rantorget.

  Antal
Fastighet Adress byggnader Byggnadsår  Lokaler m2 Bostäder m2 Summa m2

Visste du att det utbröt en het debatt om beslutet att placera 
Stora Teatern i Kungsparken? 

Många menade att den borde byggas mer centralt, då de oroades 
av det otrygga läget ute i ”obygden”, för att citera dåtidens press. 
Teatern stod  färdig 1859. 1973 blev den byggnadsminne.
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