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Kraftstaden
Fastigheter 

AFFÄRSIDÉ
Vi utvecklar, bygger och förvaltar miljöer som 
stärker våra kunders och Trollhättans 
attraktionskraft.
 
VISION
Miljöer där alla får plats att växa. 

KÄRNVÄRDEN
Lyssna – Goda relationer får vi genom  
dialog. Vi har en nära kontakt med våra  
befintliga och framtida kunder. Vi är lyhörda  
för deras behov och önskemål. Vi lyssnar på 
våra samarbetspartners, på varandra i bo- 
laget och är lyhörda för vad som händer i 
omvärlden. Att lyssna gör oss till ett bättre  
och effektivare bolag.

Våga – För att bli attraktiva och intressanta  
måste vi vara bra på det vi gör. Vi måste  
också våga testa nya lösningar, nya idéer, 
och nya samarbeten. Vi talar klarspråk, tar 
ställning och engagerar oss i framtidsfrågor.  
Genom att vi vågar satsa, och skapa hållbara 
och inno vativa verksamhetsmiljöer, bidrar vi 
till att Trollhättan växer.

Leverera – Det vi säger att vi ska göra ser vi  
till att genomföra. Genom att alltid prestera  
på rätt nivå ser vi till att leverera på ett 
sätt som upp fyller och gärna överträffar 
förväntning arna. Våra kunder, ägare och 
samarbetspartner ska känna sig trygga i att vi 
alltid lever erar vad vi lovar.

VÅRT LÖFTE

Trollhättan har ett av Sveriges bästa före tags-

klimat och med viktiga framgångsfaktorer som  

kraftfulla satsningar på nya bostadsområden 

och fortsatt engagemang för en levande, grön 

och hållbar stad. Trollhättan är en stad att räkna  

med även i framtiden.

Näringslivet utvecklas och växer och Trollhättan  

har just nu ”all time high” på etableringsför-

frågningar. Viktiga nycklar till detta är tillgång 

på attraktiv kompetens samt det geografiska 

läget med goda kommunikationer. Med 35  

minuters resväg till Göteborg ingår Trollhättan 

i en stor arbetsmarknadsregion. 

En annan nyckel är den nära samverkan inom 

utbildning, forskning och utveckling som Hög-

skolan Väst bedriver med lokala företag. Det 

skapar ny kunskap som kommer såväl närings- 

livet som samhället till del. 

En växande stad behöver också nya bostäder.  

Fram till och med år 2026 planeras 3 000 nya 

bostäder i Trollhättan. Bland annat i Vårvik, en 

helt ny stadsdel med ett attraktivt och natur-

skönt läge precis intill Göta älv. 

Trollhättans geografiska läge är även en stor 

fördel när det kommer till att bo. Det ger oss 

nämligen nära tillgång till både salta och söta 

bad samt storstadspulsen i Göteborg. 

Trollhättan är en typisk 10-minutersstad som  

gör vardagslivet enklare, vilket i sin tur ger in-

vånarna mer kvalitetstid. Men också en  stad 

att trivas i, med sina  vackra omgivningar och 

häpnads väckande natur. 

Varmt välkommen att besöka, bo, leva, verka 

eller studera i Trollhättan!

Anna Nilsson
Marknadskommunikatör, 

Näringslivsenheten, Trollhättans Stad

Oslo

Stockholm

Göteborg

TROLLHÄTTAN
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VD har ordet 2021 i korthet
Världsläget med restriktioner och begränsningar av våra liv, som tidigare känts 
som onormalt, har under året övergått till en känsla av ett mer normaliserat 
läge. Trots en envis pandemi och förändrat arbetsläge kommer 2021 att även 
förknippas med en del positiva saker för mig. Vi har lärt oss att tänka i nya 
banor för att hitta lösningar och medel för att anpassa oss till det nya. 

Vi har under året gjort en översyn av Kraftstadens affärsplan (2021-2025). I 
tidigare affärsplan har vi arbetat med tre övergripande områden – Kunder, 
Utveckling och Hållbarhet. Med granskningen har vi identifierat tre nya 
områden som vi kommer att lägga extra fokus på framöver – Digitalisering, 
Mobilitet och Attraktionskraft. I samband med framtagandet av den nya 
affärsplanen har vi även gjort en översikt av organisationen där anpassningar 
och förstärkningar kommer att genomföras efter den nya affärsplanen.

Under året har vi tydliggjort ansvaret mellan Kraftstaden och Innovatum 
AB kring Innovatumområdets utveckling. Denna process utmynnade i att 
Kraftstaden tar över helhetsansvaret för platsen och den profileras nu som 
Innovatum District. 

Efter semestern ökade lokalförfrågningarna kraftigt från såväl befintliga 
hyresgäster som önskar större ytor, till nya etableringar. Vi har minskat vår 
vakans på ett år från ca 3% till 0,3% vid årets slut. Det medför att vi har svårt 
att matcha de lokalförfrågningar som kommer till oss. För att Trollhättans  
näringsliv ska kunna utvecklas, behöver vi troligtvis tillföra fler ytor i framtiden.

Vårvik växer fram som Trollhättans nya stadsdel med cirka 1 600 bostäder och 
cirka 20 000 kvm verksamhetsyta. Några av de gamla industribyggnaderna,  
efter den framgångsrika sågbladsindustrin Stridsberg & Biörck, kommer 
att kunna bevaras och renoveras. Under 2021 startade vi renoveringen av 
områdets mest attraktiva byggnad, Filfabriken. Förutom renoveringen 
av de gamla industribyggnaderna kommer bolaget att ansvara för all 
parkering i stadsdelen i form av parkeringsgarage och parkeringshus. 
Projektering och upphandling pågår i dessa projekt.

Vi ser fram emot 2022 med förhoppning om fortsatt avskaffade 
begränsningar och restriktioner och att vi med det kan återgå 
till vårt tidigare normalläge med sammankomster, personliga 
möten och gemenskap.

En plats för allas lika värde är ledorden när 
Trollhättan Stads största investering är färdig-
ställd. Med skola, fritidsgård, idrottshall och 
bibliotek i samma område ska Nya Sylteskolan 

bli en ny mötesplats i södra Trollhättan. 

NYA SYLTESKOLAN  
FÄRDIGSTÄLLD

Ansvaret kring Innovatumområdets utveckling 
tydliggjordes och utmynnade i att Kraftstaden 
tar över helhetsansvaret för platsen, som nu 

profileras Innovatum District. 

NAMNÄNDRING  
INNOVATUM DISTRICT

NY AFFÄRSPLAN 
2021-2025

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN
 ISBJÖRNEN 4

I mars startades projektet med nybygg-
nation och renovering av förskolan  
Toppluvan. Projektet beräknas vara 
färdigt hösten 2022.

Under 2021 startade vi renoveringen 
av Vårviks mest attraktiva byggnad, 
Filfabriken. 

Under hösten startades första del- 
projektet i Campusplan 2030 som 
innebär en ny entré, nya studieytor 
och renovering av restaurangen.

START PROJEKT 
TOPPLUVAN

KULTURMILJÖRENOVERING 
VÅRVIK

START PROJEKT
HÖGSKOLAN VÄST
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Kulturarbetare, entreprenörer, 
ingenjörer, frisksportare och 
flanörer i en salig blandning.

innovatumdistrict.se

Platsen med ny kostym Attraktionskraft att räkna med
När Innovatum Science Park ville lägga mer fokus på hela Fyrbodal och släppa sin del i områdesansvaret så föll det naturliga 
valet på oss som fastighetsägare att ta över helhetsansvaret för all utveckling och kommunikation av Innovatumområdet. 

I samband med detta inleddes arbetet av en tydligare konceptualisering av området, som 
behövde bli lättare att särskilja från Innovatum AB:s båda verksamheter. Målet var ett  
samlat grafiskt och kommunikativt grepp som skulle göra det enklare att paketera och 
sälja in områdets möjligheter till nya potentiella kunder, i och utanför Trollhättan. 

Innovatum District i Trollhättan är en av Sveriges främsta mötesplatser och ett ledande 
utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser. Det klingar bättre än att luta 
sig mot annan part som vi gjorde i tidigare variant: ”Ungefär som Lindholmen Science Park”.

Innovatum som område hade tills nu saknat eget utrop, budskap och även logotype, 
därför inleddes förändringsprocessen med att analysera positionering såväl som 
önskat innehåll och utbud på området. Vilka var våra viktigaste styrkor att förmedla 
vidare till besökare såväl som potentiella hyresgäster? 

Vi tog hjälp av en reklambyrå och påbörjade arbetet med workshops, referensgrupper 
och en hel del research som vi ägnade första halvan av 2021 åt. 

Innovatum förblir det officiella namnet. Däremot kompletterar vi områdesbeskrivningen 
i förtydligande syfte med ett tillägg, nämligen District. (”Området” som benämning an-
sågs för avskalat och intetsägande, och hade redan tvättats bort sedan lång tillbaka)

På Innovatum District uppstår möten mellan företag, kultur, restauranger och vanligt folk. 
Platsen är en kokande kittel och metropolitisk kultur. Contentan är Let ś grow together.  
Vi växer, tillsammans. 

Vi konstaterade tidigt följande: 

Tillägget var av stor vikt för att särskilja 
från övriga Innovatumverksamheter. 

District symboliserar att det är ett samman-
hang för kulturella och affärsfrämjande 
nätverk och kluster av olika slag, samlade 
och lokaliserade på området Innovatum. 

District betecknar en del av en större, 
oftast geografisk, helhet, vilket kändes 
klockrent för platsen Innovatum. 

Engelska är viktigt då företagsvärlden 
internationaliseras för varje dag som 
går, inte minst enligt instruktion i Troll-
hättans Stads näringlivsstrategi. 

Det låter lite coolt. Innovatum District har en naturlig coolness i sin mix av besökare  
och affärsmänniskor på historisk mark.   

Trollhättan är en attraktiv plats att besöka, bo, studera och verka i. Här har vi kraft att attrahera och ta tillvara på kompetens, 
företag och investeringar. Tillsammans skapar vi ett väl fungerande samhälle, med handlingskraft, positiva insatser och  
spännande utveckling bidrar vi till att stärka och utveckla stadens attraktionskraft. Kraftstaden konstaterar stolt att vi har varit 
involverade i flertalet av de projekt  som rubrikerna berör nedan.

Event - Hello Innovatum District

Enligt undersökning av AFRY

Alliansloppet - Trollhättan Action Week 
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Digitalisering

Enklare vardag för invånare, företag och organisationer.

Smartare och öppnare verksamheter som stödjer innovation och delaktighet.

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Ökad konkurrenskraft för bolagens affärsdrivande verksamheter.

Tillvarata digitaliseringens 

möjligheter till styrning, 

mätning och uppföljning 

och på så sätt effektivisera 

och utveckla verksamheter.

Skapa hållbarhet och de bästa 

möjliga förutsättningarna för 

att digitalt drivna innova-

tioner ska utvecklas, spridas 

och användas. 

Förmågan och möjligheten att 

bidra till och delta i det digi-

tala samhället. Det är även 

en förutsättning för att stärka 

koncernens utvecklings- och 

innovationsförmåga.

Omfattar fysisk infrastruktur. För framgångsrik digitalisering krävs 

dels att digitala verktyg fungerar väl tillsammans, dels att den 

fysiska infrastrukturen är säker, robust och snabb samt främjar  

sömlösa övergångar mellan fasta och trådlösa uppkopplingar.

Att på ett säkert sätt kunna 

ta del av, ta ansvar för och ha 

tillit till det digitala samhället.

Digitalisering är den enskilt största förändringsfaktorn i modern tid. Med digitalisering avses 
den förändring av samhället och de förväntningar på offentlig service som uppkommer med 
de möjligheter som den digitala tekniken ger. Digitaliseringen handlar således om ny teknik 
och innovation, men framför allt om kommuninvånarnas förändrade beteenden, krav och 

förväntningar på koncernen Trollhättans stad. 

SYFTE
Med Stadens, bolagens och kommunal- 
förbundets visioner som utgångspunkt, tas 
ett helhetsperspektiv på digitaliseringens  
möjligheter i syfte att skapa förutsätt-
ningar för de som bor, verkar i och besöker 
Trollhättans kommun, att uppleva livs- 
kvalitet samt känna trygghet, delaktighet, 
stolthet och framtidstro på lika villkor. 

Trollhättans Stads digitaliseringsstrategi  
är styrande för samtliga nämnder samt 
vägledande för kommunala bolag och  
Kunskapsförbundet Väst vid framtagande  
av verksamhets-, handlingsplaner och 
strategier. Digitaliseringsstrategin ska om- 
prövas regelbundet så att innehållet 
är relevant och anpassat efter rådande  
samhällsutveckling.

Enligt regeringens digitaliseringsstrategi är det övergripande målet att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, och för att nå dit har den delats 
upp i fem möjliggörande faktorer. Digitaliseringsstrategin för koncernen Trollhättans Stad 
utgår från dessa fem faktorer.

ÖVERGRIPANDE MÅL

Digital ledning Digital innovation Digital kompetens

Digital infrastruktur Digital trygghet

SATSNINGEN SKA BIDRA TILL: 

Fastighetsägare får, och tar, ett allt större ansvar för hur miljöerna de ansvarar för upp-
levs och nyttjas. Situationen är inte annorlunda för Kraftstaden och under 2021 fattades 
beslutet att skala upp företagets engagemang inom mobilitet. Kombinationen av de pro-
jekt som finns på horisonten och det befintliga fastighetsbeståndet gör att detta ses som 
en strategisk viktig inriktning för att framtidssäkra Kraftstadens attraktionskraft. 

Mobilitet

Ett effektivt mobilitetsarbete behöver se till den palett av alternativ och färdmedel 
som finns på marknaden. Kombinationen av färdmedel i gemensamma pooler och 
rätt förutsättningar för de som tillsvidare behöver ha egna fordon till, från och i 
jobbet kräver ett brett perspektiv för att erbjuda attraktiva lösningar. 

För Kraftstaden innebär detta ett gediget arbete inom omvärldsbevakning 
samtidigt som dialoger förs med aktörer som utmanar marknaden med fram-
tidens idéer inom t.ex. bildelning, samåkning, smarta laddpunkter m.m. 
Slutanvändarens upplevelse är ledstjärnan för det mobilitetsarbete som 
startade upp inom Kraftstaden under 2021.

POOL UP

LADDPUNKTER
Försäljningen av eldrivna fordon i relation till fossildrivna ökar i allt högre takt och detta 
medför att Kraftstaden behöver planera långsiktigt för laddpunktsutbyggnaden kring 
fastighetsbeståndet. 

Vi har just nu ett långsiktigt riktvärde om att 20% av parkeringsplatserna ska  
erbjuda möjlighet till laddning (inget slutdatum för utbyggnaden är i dagsläget fastställt). 

Pool Up är samlingsnamnet och det neu-
trala varumärket på de mobilitetslös-
ningar som Kraftstaden arbetar med. An-
dra företag tillåts att samlas under detta 
paraply för att skapa en större helhet 
tillsammans än vad var och en kan åstad-
komma på egen hand. 

Under året har samarbetet med Hög-
skolan Väst och Innovatum Science Park 
intensifierats för att just nu innefatta 
gemensamma bilar. Cyklar är näst på tur 
att adderas och Pool Up kan ses som en 
testbädd för pilotprojekt, en testbädd 
där det finns ett uttalat intresse att lyfta 
fram lokalt utvecklade produkter. 

Kraftstaden äger varumärket Pool Up och 
visionen är en opartisk plattform där olika 
produkter presenteras för ett samlat er-
bjudande mot slutanvändaren samtidigt 
som olika företag kan samlas under en 
neutral logo. 

Eventuella vinster från parkerings- 
avgifter på Kraftstadens anläggning-
ar spelar en stor roll i utbyggnaden.

8  |  KRAFTSTADEN FASTIGHETER  |  ÅRSREDOVISNING 2021 KRAFTSTADEN FASTIGHETER  |  ÅRSREDOVISNING 2021  |  9 



Innovatum District

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägardirektiv  

Trollhättans Stad anger i gällande bolagsordning § 3 att bolaget ska tillhandahålla lokaler 
för kommunala verksamheter med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen  
och utan vinstsyfte. Bolaget ska även tillhandahålla lokaler till befintliga och blivande  
näringsverksamheter på affärsmässig grund och med iakttagande av den kommunala  
lokaliseringsprincipen. Syftet är att främja näringslivets utveckling inom kommunen.

Stenåke Kjell – Ordförande
Ulf Rörstad – Vice ordförande

Paul Öhman

Simon Jonsson

Pia Fogelberg

Kent Hörnlund

Annika Ebenholm

Lisa Thornadtsson

KRAFTSTADENS STYRELSE

Gunilla Karlsson

Tore Hult

Johanna Wallin Nylander

Sonny Larsson

Saknas på bilden: Anders Nilsson

VERKSAMHETENS ÄNDAMÅL

Gällande bolagsordning har beslutats av kommunfull-
mäktige 2019-03-04 § 48. Gällande ägardirektiv har 
beslutats av kommunfullmäktige 2021-02-01 § 11.De 
nya ägardirektiven som antogs 2021 gäller Kraftstadens 
roll i nya stadsdelen Vårvik. Det gäller både uppdrag att 
bygga upp och utveckla stadsdelen samt ansvar för upp-
byggnad och förvaltning av parkering inom området.

Det anges också i ägardirektiven att Kraftstaden ska 
förvalta all kommunal parkering på tomtmark med civil-
rättsliga avtal. Dessutom har Kraftstaden ansvar att byg-
ga upp och utveckla Innovatumområdet i samråd med 
berörda parter inom området.

Kraftstaden har de senaste decennierna haft en ut-
veckling där omsättning och balansomslutning snabbt 
och stadigt ökat. Underlag för denna utveckling är dels 
bolagets investeringar i Innovatum District, där den ut-
hyrbara lokalytan hela tiden kunnat utökas och antalet 
företag på området stadigt växt. 

Dels beror ökningen på att Kraftstaden sedan 2009 för-
valtar och investerar i kommunala verksamhetslokaler 
sedan det inledande stora förvärvet från Trollhättans 
Stad vid årsskiftet 2008/2009. Bolagets utveckling har 
kunnat ske under ordnade ekonomiska former med till-
fredställande resultat.

ÄGARDIREKTIV

KRAFTEN BAKOM TROLLHÄTTAN

UTVECKLING

De i särklass väsentligaste kostnaderna att följa i ett fast-
ighetsbolag är de finansiella kostnaderna. Dessa frågor 
är och har genom åren varit mycket viktiga för styrelsen 
och bolagsledningen att följa. 

Bolaget har därför avtal med ett, från bankerna friståen-
de, rådgivningsföretag (Entropi AB, Göteborg), som ger 
oss möjlighet att dagligen få en heltäckande uppfölj-
ning och bra beslutsunderlag i dessa frågor. Dessutom 
har styrelsen antagit en finanspolicy, som de finansiella 
frågorna löpande avstäms mot.

KOSTNADER

Bakgrund

Samtliga aktier i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, org.nr. 556008-8535, ägs av  
Trollhättan Stadshus AB, som fungerar som moderbolag för samtliga helägda kommunala 
bolag i Trollhättan.

Bolaget har till uppgift att vara ett av kommunens starkaste näringslivsinstrument och har 
varit i kommunens ägo sedan 1965. Dessförinnan var det ett privat bolag, som bildades  
1909 under namnet Trollhättans Tomt AB, med 
uppgift att förvärva och exploatera mark för små-
husbebyggelse inom vissa stadsdelar. Numera 
äger, utvecklar och förvaltar bolaget fastigheter 
för både näringslivets och kommunens behov. 

I bolagets verksamhet ingår även att på uppdrag av 
kommunen förvalta centralt belägna parkerings- 
anläggningar på tomtmark samt leda kommunala 
investeringsprojekt som staden särskilt beställer.

Kraftstaden förvaltade under 2021 405 000 kvm 
lokalyta. Av lokalytan vid årets utgång är cirka 
143 000 kvm verksamhetslokaler och kontor som 
hyrs ut till privata företag. 261 000 kvm nyttjas 
för offentlig verksamhet, företrädesvis utbildning 
och barnomsorg. Här ingår fastigheten för Hög-
skolan Väst.
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MÅGMatsal Sylteskolan

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finansiella direktiv

Koncernperspektiv

Innovatum District

Verksamhet

KOMMUNALA VERKSAMHETER

INNOVATUM

PARKERING

VÅRVIK

I ägardirektiv och bolagsordning förtydligar Staden de mål och riktlinjer som gäller för bo-
laget. Kraftstaden ska främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Trollhättan genom att 
möta näringslivets efterfrågan på lokaler, främst till små, nya eller expansiva företag.

Enligt ägardirektiv ska Kraftstaden tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de kommunala 
verksamheterna, främst för utbildningsförvaltningen. Det största projektet genom tiderna 
– nya Sylteskolan - färdigställdes under året med bibliotek och fritidsgård.

Ett antal ombyggnader av gymnasieskolan MÅG slutfördes också. Under året påbörjades 
utbyggnad av förskolan Toppluvan och dessutom har markköp och projektering för nytt 
produktionskök vid Överby påbörjats. Totala investeringar i de kommunala verksamhets-
fastigheterna 2021 uppgick till 167,8 mnkr.

Utveckling av Innovatumområdet – med nya namnet Innovatum District – är också ett sär-
skilt uppdrag enligt ägardirektiven. Genom åren har stora investeringar gjorts här och läget 
är nu mycket attraktivt på lokalmarknaden. 

Efter att omflyttningar skett från byggnad 73 till nya byggnad 103 uppstod en viss vakans, 
men denna är nu åter borta och vakansgraden per 2021-12-31 är 0 % för de ytor som är 
direkt uthyrbara. Byggnad 43 har stora behov av ombyggnad och anpassning och eftersom 
detta är den enda återstående byggnaden att utveckla har planer för detta tagits fram. Man 
tittar även på möjliga nya byggrätter.

Kraftstaden har också i uppdrag att förvalta 
kommunal parkering på tomtmark. Under året 
har inga förändringar skett i denna verksam-
het, men nya ägardirektiv har antagits under 
året där Kraftstaden även får i uppdrag att 
ansvara för uppbyggnad och förvaltning av 
parkering inom nya stadsdelen Vårvik. Projek-
tering för ett första underjordiskt garage och 
ett p-hus har påbörjats.

I de nya ägardirektiv som antogs av kommun-
fullmäktige i början av året fastslogs att Kraft-
staden genom uppdrag från Staden ska bygga 
upp och utveckla stadsdelen Vårvik. 

Kraftstaden kommer att vara den långsiktiga 
ägaren av kulturmiljöbyggnaderna och efter 
rivningar av de gamla byggnader som inte ska 
bevaras har upprustning påbörjats av de be-
fintliga byggnaderna som är kvar. Arbete på-
går med att ta fram koncept för vilka verksam-
heter som ska kunna beredas plats där.

Bolaget ska årligen redovisa budget och en lö-
pande treårig investeringsplan till moderbolaget. 
Investeringar över 50 mnkr ska godkännas av mo-
derbolaget innan de påbörjas. Under 2021 har 
moderbolagets godkännande krävts för renove-
ring av kulturmiljön för fil- och hyveljärnsfabriken 
i Vårvik med en projektbudget på 65,4 mnkr.

Soliditeten ska långsiktigt vara lägst 10 %. Den-
na nivå har aldrig uppnåtts tidigare, främst på 
grund av den stora investeringsvolymen, men per 
2021-12-31 var soliditeten 10,8 %.

De kommunala verksamhetsfastigheterna ska re-
dovisas för ägaren som ett särskilt verksamhets-
område med intern resultat-, balansräkning och 
kassaflödesananalys. Detta redovisas för moder-
bolaget efter delårs- och årsbokslut. Kapitalbe-
hov, utöver vad som frigörs genom avskrivningar, 
ska finansieras av Trollhättans Stad via hyrorna. 
Ingen nyupplåning har skett inom detta verk-
samhetsområde under året.

Det anges också i ägardirektivet att bolaget ska 
nyttja Svensk Kommunförsäkring, som är delägt 
av Staden. Avkastning på eget kapital ska vara 
lägst 3 %, vilket uppnås med god marginal 2021 
då avkastningen uppgick till 13,3 %.

Det uttalas även i ägardirektiv att ett koncern-
perspektiv ska tillämpas och att samordning för 
skydds-, säkerhet- och försäkringsfrågor ska ske. 

Bolaget omfattas av Trollhättans Stads antagna 
riktlinjer för sociala krav i upphandlingar. Sam- 
arbetet har ökat mellan staden och systerbolagen 
i flera frågor de senaste åren.
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Grillning Kraftstaden

Finansiering och nyckeltal

Kassaflödesanalysen visar att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till drygt 218 
mnkr,  en ökning med 104 mnkr sedan föregående år. Ett stort skäl är att handel med koncernfö-
retag ser ut att ha ökat, med detta beror på att fordringar på Trollhättans Stad är 100 mnkr lägre. 
Detta beror på att behållningen på koncernkontot minskat i motsvarande mån. 

Investeringarna uppgår till 230 mnkr och dessa har till 95% finansierats genom den löpande 
verksamheten, där den minskade fordran på Trollhättans Stad i form av minskade medel på kon-
cernkontot förstås är en väsentlig del. Försäljning av anläggningstillgångar har bidragit knappt 
11 mnkr, framför allt genom försäljning av fastigheten Isbjörnen 4. Föregående år såldes fastig-
heten Grundstenen 7. Det har inte skett någon nyupplåning under året.

Upplåningen vad gäller ränte- och kapital-
bindning regleras enligt finanspolicy som 
fastställts av styrelsen. En avvägning görs 
mellan kort räntebindning för att sänka  
räntekostnaden och lång kapitalbindning 
för att uppnå en stabil räntekostnads- 
utveckling. För att öka räntebindningstiden  
ska definierade finansiella instrument använ-
das, främst ränteswapar. 

Nya lån tas till rörlig eller kort ränta. Säkrings- 
redovisning tillämpas och specifikation på 
säkrade poster och säkringsinstrument fram-
går av noterna 21 och 23. Vid årets slut var den 
genomsnittliga räntebindningstiden 5,34 år och 
genomsnittsräntan 1,61% inkl. borgensavgift.

UPPLÅNING

Räntekostnaden är en mycket väsentlig post för ett fastighetsbolag med låg soliditet. För att 
kunna hantera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha ett resultat som täcker nuvaran-
de räntekostnad med viss marginal. Kraftstadens mål är att ha en kassaflödesbaserad räntetäck-
ningsgrad på 2,0 och som inte vid något tillfälle bör understiga 1,5. För 2021 uppgick den kassa-
flödesbaserade räntetäckningsgraden till 5,2 gånger (5,3).

SOLIDITETSMÅL

AVKASTNING

Investeringar, köp  
och försäljningar

Förskolan Loket

I förhållande till de tre senaste åren har bolagets investeringsvolym varit relativt låg. Bruttoinvesteringarna har uppgått till 
drygt 233 mnkr 2021, varav 10,9 mnkr lagts på Innovatum District, 24,3 mnkr på övrigt näringslivsbestånd, 168,6 mnkr på 
kommunala verksamhetsfastigheter och drygt 26 mnkr på övriga investeringar. En stor post i övriga investeringar är Fil- och 
hyveljärnsfabriken, där 18,6 mnkr lagts på renovering och restaurering av gamla fabrikslokaler på Källstorps industriområde 
(blivande stadsdelen Vårvik). 

INVESTERINGAR
Trollhättan Exploatering AB bildades i syfte att driva projektet med 
utveckling av den nya stadsdelen Vårvik. I projektkalkylen har det 
hela tiden ingått att renovering av kulturmiljön, som ska bevaras, 
ska finansieras genom försäljning av byggrätter inom ramen för 
hela projektet. Tanken är att Kraftstaden ska få täckning för inves-
teringen i kulturmiljön genom koncernbidrag från Trollhättan Ex-
ploatering, när tillräckligt många byggrätter har sålts och bolagets 
ekonomi medger att koncernbidrag kan lämnas.

På Innovatum District har nybyggnationen av kontorshuset Bygg-
nad 103 blivit helt färdigställt till en slutkostnad om 250,5 mnkr. 
Liksom tidigare år har Kraftstaden flera projekt igång på Innova-
tum District för att tillgodose befintliga och nya hyresgästers olika 
behov av anpassningar. Den största investeringen är en lokalan-
passning i Byggnad 73 där hittills 5,3 mnkr lagts ner. 

Gällande övrigt näringslivsbestånd har renoveringen på Hand-
bromsen 1 slutligen blivit klar. Projektet blev en ganska krokig resa 
då hyresgästen hamnade i rekonstruktion, men planen med reno-
vering av lokalerna fullföljdes då den bedömdes passa i princip vil-
ken hyresgäst som helst. Slutkostnaden blev 11,4 mnkr. 

Bland pågående projekt finns Renen 6 med elektrifiering till  
bussdepå och Högskolan med ny entré och restaurang, 4,4 mnkr  
respektive 6,4 mnkr.
 
Bland kommunala verksamhetsfastigheter fortsatte arbetet med Nya Sylteskolan där det investerades 66,9 mnkr, vilket var 
Kraftstadens största investering 2021. Skolan färdigställdes vid årsskiftet till en slutkostnad om ca 460 mnkr. Idrottshallen som 
också var en del av projektet avslutades 2019 till en slutkostnad om 70,7 mnkr. 

På gymnasieskolan Magnus Åberg (MÅG) har även ett projekt blivit klart under året med en slutkostnad på 86,8 mnkr. Det var ett av 
flera projekt på MÅG som innefattat renoveringar och ombyggnader i flera hus. Vidare har även torgbyggnaden på Drottningtorget 
färdigställts under året för totalt 44 mnkr. Det har gjorts ombyggnation av hemkunskapssalar på Lyrfågelskolan till en kostnad på 11 
mnkr. Arbetet med om- och tillbyggnad av förskolan Toppluvan fortsätter och under 2021 har drygt 32 mnkr investerats där.  

FÖRSÄLJNINGARKÖP
Under året har fastigheten Isbjörnen 
sålts för lite drygt 10 mnkr vilket ökat 
utrymme för framtida investeringar. 

Mark har köpts på Överby under året för 6 mnkr. Där ska ett nytt produktions-
kök byggas för att möta ett Trollhättan som växer med fler invånare. 

År 2021 sålde Trollhättan Exploatering fastigheten Filfabriken 1 för 140 000 kr 
till Kraftstaden eftersom det blivit klart att Kraftstaden kommer att vara den lång-
siktiga ägaren av kulturmiljöfastigheterna. 

Sedan finanskrisen har krav enligt finanspolicyn 
på kapitalbindning och förfalloprofil för lånen  
inte tillämpats. Mot bakgrund av Stadens 
medlemskap i Kommuninvest bedöms risken 
att frångå finanspolicyn på denna punkt som  
mycket låg. Enligt gällande redovisningsprinciper 
(K3) måste lån som förfaller inom ett år från 
bokslutsdatum klassificeras som kortfristiga. 
Kortfristig del av långfristig skuld uppgår per 
2021-12-31 till 740 mnkr (1 073,8).

Som säkerhet för all upplåning tecknas borgen  
av Trollhättans Stad. Den beviljade totala  
borgensramen uppgår till 3 084,1 mnkr och ut-
nyttjad borgen uppgick till 2 691 mnkr vid årets 
utgång. Nuvarande borgensram beräknas vara 
tillräcklig fram till första halvåret 2023.

Soliditetsmålet på 10% är satt mot bakgrund att fastighetsförvaltning är en kapitalkrävande 
verksamhet. Det krävs en finansiell styrka för att klara stora investeringar. Den synliga soliditeten 
i ett fastighetsbolag av Kraftstadens storlek bör långsiktigt uppgå till 30%. Mot bakgrund av 
att upplåningen sker mot kommunal borgen, bör det räcka att soliditeten uppgår till 10%, vilket 
också framgår av ägardirektiven. På grund av stora investeringar och avskrivningar har denna 
nivå inte uppnåtts förrän 2021. Soliditeten per 2021-12-31 uppgick till 10,8%, vilket är en ökning 
från 9,7% föregående år.

Avkastning på justerat eget kapital inkluderar både driftsöverskott och resultat från fastighets-
försäljningar. Avkastningen 2021 blev 13,3%. Det är de låga räntekostnaderna samt det även i 
övrigt goda rörelseresultatet som bidrar. 

Biblioteket MÅG
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Sylteskolan -
rustad för framtiden

Sylteskolan byggdes 1972 och är än idag den största grundskolan i Trollhättan. När den gamla skolan blev utdömd och nya lokaler 
krävdes var det Kraftstaden tillsammans med Serneke som i sann partneringanda tog sig an projektet 2016. 

Sylteskolan kan idag stoltsera med hela 22 300 kvm, inräknat idrottshall, bibliotek och fritidsgård kontra de tidigare 12 500 
kvm. Skolan har även fått en imponerande utomhusmiljö på 65 000 kvm (ink. byggnader) med plats för mängder av aktiviteter – 
som parkour, skatepark,linbana och multiarenor.

Samverkans- och partneringprojekt är ett framgångsrikt recept för att skapa effektiva  
och framgångsrika samarbeten. Det blir inte bara säkrare, effektivare och skapar en  
ekonomisk förutsägbarhet som gynnar båda parter. Det är dessutom mycket roligare 
att arbeta tillsammans som ett lag. Genom samverkan kan vi också skapa en gemensam 
kunskapsökning och en långsiktig relation som i sin tur skapar hållbarare projekt för 
nästa generation. Sylteskolan är ett projekt där samverkan och partnering stått i absolut 
centrum och resultaten är därefter – fantastiska!

KORT OM SYLTESKOLAN

Största grundskolan i Trollhättan 

Yta 22 300 kvm (12 500 kvm) 

Utomhusmiljö inkl. byggnader 65 000 kvm

F-9 samt tränings- och grundsärskola 

Största enskilda investeringen för  

Trollhättans Stad.

Framtidens pedagogik i fokus

Miljöbyggnad silver

Skolan är byggd och miljöcertifierad 
enligt miljöbyggnad silver. Robusta och  
hållbara material prioriterades genom-
gående i projektet för att säkra en håll-
bar slutprodukt som ska stå över tid.

Redan i första skedet arbetade projektorganisationen med att skapa den gemensamma 
organisationen ”AB Sylteskolan” och sätta upp gemensamma mål för projektet. 

För att skapa framtidens skolmiljö och därmed utveckla framtidens pedagogik var det 
viktigt att jobba med Design Med Omtanke – DMO. Verksamheten och skolans personal  
som ska nyttja lokalerna involverades tidigt i projektet för kunna sätta sin egna prägel 
på lokalerna.

Ett genomgående inkluderingsarbete bedrivits under samtliga faser i projektet 
tillsammans med beställare och pedagoger, då skolan tidigare haft problem 
med segregering. Detta har varit viktigt att ta med i utformningen av den nya 
skolan för att skapa en inbjudande skolmiljö med elevutrymmen som främjar 
naturliga möten och inkludering.

För att skapa stolthet bland eleverna anordnades besök i en VR-studio. Här 
fick alla skolans elever chans att besöka arbetsplatsen och ställa frågor och 
gå runt i sin nya skola innan den var byggd. Detta nyttjades även till viss del i 
teknikundervisningen med skolans pedagoger för ökad förståelse.

I projektet fanns även fokus social hållbarhet och man 
verkade för att möjliggöra arbetstillfällen för personer 
som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Några av dessa 
ledde till fortsatt fast anställning hos Serneke.

Projektet har genomförts i fyra etapper under samman-
lagt fyra år och omfattat rivning av de gamla skolbygg-
naderna, nybyggnation av grundskola F-9, tränings- 
och grundsärskola, fritidsgård, stadsdelsbibliotek och 
idrottshall samt en mindre del ombyggnation. 

Etapp 4 är Sylteskolans och 

hela stadsdelens nya skol- 

och närbibliotek. Sylte 

bibliotek är en nybyggnad-

tion med en stomme i trä, 

byggd ovanpå ett av den 

gamla skolans 3 bevarade 

skyddsrum.

SYLTES HJÄRTA FÖR  
KUNSKAP OCH KULTUR

EN PLATS FÖR ALLA  
UNGAS FRITID

Etapp 3 är en om- och ny-

byggnation och den ända 

delen av den gamla skol-

byggnadens stomme som 

delvis är bevarad. Genom 

en ny länkbyggnad, kopp-

las fritidsgården samman 

med Sylte idrottshall. 

Etapp 2 var själva skolbygg-

naden. Skolan består av 

grundskola, tränings- och 

grundsärskola, fritids men 

också ett tillagningskök 

med tillhörande matsalar.

TROLLHÄTTANS STÖRSTA 
GRUNDSKOLA

Första etappen av projektet  

bestod av att uppföra en 

idrottshall med trästomme 

på 20x50m med fullmåtts-

plan för föreningsverksam-

het och tre bokningsbara 

idrottssalar för utbildnings-

förvaltningen och dess 

skolverksamhet.

FOKUS PÅ IDROTTEN
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Flerårsöversikt

* Vakansgrad beräknad på direkt uthyrbart bestånd exkl. kommunala verksamhetsfastigheter.

Belopp i kkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Total omsättning 364 137 363 278 330 249 321 159 297 666 282 077

Hyresintäkter, lokaler 334 550 318 599 296 752 285 889 271 979 255 365

Resultat efter  
finansiella poster

40 750 54 183 25 763 36 920 27 596 12 829

Balansomslutning 3 201 021 3 158 608 2 896 890 2 461 236 2 207 278 2 089 290

Bokfört värde fastigheter 2 938 983 2 841 469 2 664 596 2 312 049 2 083 416 1 981 246

Investeringsvolym 233 446 329 719 490 374 359 729 214 426 257 208

Total bruksarea  
(kvm BRA)

404 764 401 267 412 631 401 696 399 624 392 444

Justerat eget kapital 347 275 307 105 254 283 237 419 205 798 185 308

Vakansgrad vid  
årets utgång (%)*

0,3 3,6 2,7 1,9 3,1 4,0

Räntetäckningsgrad (ggr) 2,0 2,5 1,4 2,1 1,7 1,5

Räntetäckningsgrad  
kassaflödesbaserad (ggr)

5,2 5,3 3,6 5,2 4,5 3,6

Soliditet vid  
årets utgång (%)

10,8 9,7 8,8 9,6 9,3 8,9

Avkastning på  
eget kapital (%)

13,3 21,3 10,9 17,9 14,9 7,2

 

Pandemin fick även under 2021 en kraftfull påverkan på marknaden och samhället i 
stort. Även om merparten av Kraftstadens hyresgäster haft en relativt sett stabil situ-
ation har nya frågor lagts till på dagordningen avseende till exempel ökade material-

priser, längre leveranstider och ökad sjukfrånvaro bland personalen. 
Det senare blev alltmer påtagligt under slutet av året.

Vid årsskiftet 2021/22 hade bolaget totalt 319 (394)  
lokalhyreskontrakt, 10 (12) markarrendekontrakt och 

562 parkeringar uthyrda genom avtal.

Lokaler

Antal kontrakt 319

Markarrenden

Antal avtal 10

Parkering Uthyrda

Parkeringsplatser 406

Husvagnsplatser 100

Cykelparkering 56

UTHYRNING

För Kraftstaden har en effekt av pandemin varit att de flesta av hyresgästerna  
varit mer eller mindre avvaktande avseende lokalfrågan. Befintliga lokaler har kunnat  
anpassas vid behov men det långsiktiga perspektivet har ofta pausats. Detta  
förändrades markant efter sommaren då flera utvecklingsdialoger startades  
upp, intresseanmälningar trillade in och etableringsförfrågningar blev återigen  
en del av vardagen. 

Sammanfattningsvis medförde detta rekordlåga vakansnivåer när 2021 skulle summeras 
vilket i sin tur resulterade i att framtida utvecklingsprojekt kunde börja utvärderas.

Några av de större rörelserna i det kommersiella fastighetsbeståndet var att Norconsult 
flyttade in i ca 800 kvm (kontor), GKN Aerospace flyttade in i ca 2 000 kvm (kontor) 
och NIBE valde att etablera sig på Innovatum District i ca 500 kvm (kontor). 

PROJEKT

ÖVRIGT

Kraftstadens projektledning har, utöver ett ökat fokus på kommande kommersiella  
lokaler på Vårvik, även hunnit med ett antal profilprojekt under året, som Trollhättans 
invånare ska kunna njuta av. Två sådana exempel är renoveringen av Folkets Park och 
utvecklingen av Sjölanda badplats.

VAKANSER OCH UTHYRNINGSLÄGE

Kraftstaden har under året avyttrat 
fastigheten Isbjörnen 4 om ca 4 300 
kvm BRA. Vid årets slut uppgår bestån-
det till 405 000 kvm BRA fördelat ca 
64% på offentlig verksamhet och 36% 
kommersiell verksamhet. 

Innovatum District
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Kraftstadens resultat efter finansiella poster visar ett överskott på 40 750 kkr, vilket är en minskning 
med 13 433 kkr från föregående år. Skälet till minskningen är vinst vid försäljning på 18 059 kkr 2020 
att jämföras med vinst 2 750 kkr 2021. Det var fastigheten Grundstenen 7 som avyttrades 2020 och 
2021 har fastigheten Isbjörnen 4 avyttrats. Vinst vid försäljning gäller även ett antal bilar.

Omsättning & resultat

Bundet eget kapital: Fritt eget kapital:

Aktie- 
kapital Reservfond Balanserat 

resultat
Årets 

resultat

Ingående balans 2020-01-01 75 500 000 11 500 000 78 226 553 4 030 831

Överföring resultat föregående år 4 030 831 -4 030 831

Årets resultat 17 452 878

Utgående balans 2020-12-31 75 500 000 11 500 000 82 257 384 17 452 878

Överföring resultat föregående år 17 452 878 -17 452 878

Årets resultat 23 857 872

Utgående balans 2021-12-31 75 500 000 11 500 000 99 710 262 23 857 872

KOSTNADER

De finansiella kostnaderna är 2 214 kkr högre, vilket beror på att räntorna är på en något högre 
nivå 2021. Upplåningen är oförändrad under 2021.

Under 2021 har bolagets totala omsättning 
ökat med 859 kkr till 364 137 kkr (363 278 kkr). 
Ökningen har skett trots att vinst vid försäljning 
av fastigheter är 15 309 kkr lägre 2021 än 2020. 

Hyresintäkter för lokaler visar på en ökning 
med 15 951 kkr från 2020 till 2021, varav de 
största ökningarna gäller nya fastigheterna 
Sylteskolan, förskolan Loket och byggnad 103 
på Innovatum District.

På Innovatum District är det ökade intäkter ef-
ter inflyttningar i nya byggnad 103 från andra 
halvåret 2020, men eftersom omflyttningar 
gjorts inom området har en del vakanser först 
uppstått. Dessa har dock kunnat fyllas igen 
under 2021. Totalt sett har hyresintäkterna 
ökat med 6 527 kkr 2021 jämfört med 2020.

För övriga näringslivsfastigheter har hyresin-
täkterna ökat med 1 955 kkr. Det är dels in-
dexuppräkningar som står för ökningen, dels 
ökande intäkter på fastigheten Kugghjulet 3. 
Annars är det en minskning eftersom hyre-
sintäkterna från Grundstenen 7, som såldes 
2020, bortfallit. Det är också lägre intäkter på 
fastigheten Handbromsen 1 eftersom den var 
tom en period efter hyresgästens konkurs.

För de kommunala verksamhetsfastigheterna 
har intäkterna ökat med 13 567 kkr, varav den 
största förändringen är nya Sylteskolan som 
gett en ökad intäkt på 6 958 kkr. Dessutom är 
det bland annat ökade intäkter efter ombygg-
nader på MÅG. Indexuppräkningar ger ökade 
intäkter även här.

Fastighetskostnaderna har minskat med 1 210 kkr, vilket främst beror på att den sålda fastigheten 
Grundstenen 7 bortfallit.

Övriga externa kostnader har minskat med 1 161 kkr. Det är bland annat lägre IT- och konsultkostnader. Även lokalkost-
naderna är lägre. Sedan har kostnaden för leasing av bilar för underhållsavdelningen minskat eftersom några leasingbilar 
köptes loss och andra avtal avslutades till förmån för köp av egna bilar.

Personalkostnaderna har minskat med 697 kkr. Medelantal anställda har minskat med mer än tre hela tjänster. 
Avskrivningarna uppgår till 139 929 kkr, vilket är en ökning med 25 049 kkr. Det är en ökning efter de investeringar som 
gjorts. Flera större investeringar låg som pågående nyanläggningar i bokslutet för 2020 och avskrivningar för dessa belas-
tar hela året 2021. Det har också gjorts nedskrivningar på totalt 6 298 kkr (16 210 kkr). Det gäller framför allt utrangeringar 
i samband med ombyggnader på MÅG.

Räntekostnaderna är en viktig faktor för resultatpåverkan. Trenden med sjunkande räntor sedan flera år har brutits under 
året, men är fortfarande på en låg nivå. Genomsnittlig ränta uppgick till 1,315 % (1,276 %) under året på bolagets lån. Bor-
gensavgiften till Trollhättans Stad uppgick till 7 983 kkr och genomsnittlig ränta inkl. borgensavgift blev 1,612 % (1,573 %). 
Totala räntekostnader inklusive borgensavgift uppgick till 43 420 kkr.

 

SKATTEN

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR  
I EGET KAPITAL

Fastighetsskatten 2021 uppgick till 2 745 kkr 
(3 013 kkr). Huvuddelen av fastighetsskatten 
fördelas ut på respektive hyresgäst i fastig- 
heterna.

Den sammantagna skatten i resultaträkningen 
uppgår till +3 508 kkr (+9 670 kkr). Se vidare 
not 10. I balansräkningen redovisas en upp-
skjuten skattefordran på 9 686 kkr (6 178 kkr). 

Temporära skillnader mellan bokförings-
mässiga och skattemässiga värden påverkar 
beräkningen av uppskjuten skatt, liksom  
underskottsavdrag och kvarstående negativa 
räntenetton.

Event AFRY
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Framtidsutsikter
Under andra halvåret av 2021 ökade kundförfrågningarna på lokaler kraftigt, från såväl befintliga hyres-
gäster som söker större ytor, till nya etableringar. Från början av 2021 till slutet av 2021 sjönk vår vakans från 
3% till 0,3%.  En del i Kraftstadens uppdrag ligger i att verka för en utveckling av Trollhättans näringsliv och 
ha en lokalreserv för nyetableringar. När vakansgraden nu är så pass låg står vi inför behovet att troligtvis 
tillföra fler ytor i framtiden. 

Med upprättade handlingsplaner kommer vi att im-
plementera vår affärsplan 2021-2025, där vi bland 
annat har tre områden (mobilitet, digitalisering 
och attraktionskraft) som vi fokuserar på. 

Planering för Trollhättans nya stadsdel Vårvik har pågått i många år.  
För bolaget innebär det att vi skall bygga all parkering som är på kvartersmark. Totalt 
blir det ca 1 300 parkeringsplatser i underjordiska garage och i parkeringshus när 
Vårvik är fullt utbyggt. Finansiering kommer att ske genom parkeringslösen från ex-
ploatörer samt parkeringsavgifter från de som använder parkeringarna. 

 
Start av det första garaget och parkeringshuset beräknas ske i slutet av 2022. I Vårvik 
kommer vi jobba aktivt med mobilitetsfrågor för att skapa bra förutsättningar för de 
som flyttar till eller besöker stadsdelen. 

Under 2021 började vi med renovering av 
kulturmiljöbyggnaderna efter Stridsberg 
& Biörck. De gamla byggnaderna från in-
dustriverksamheten kommer att skapa en 
identitet för industrihistorian för stadsde-
len. Första inflyttningarna i våra lokaler 
beräknas till 2023.

STADSDELEN VÅRVIK

RENOVERING

I samband med framtagandet av den nya affärs-
planen har vi även gjort en översikt av organisa-
tionen där anpassningar och förstärkningar 
kommer att enomföras under 2022.

Mobilitetsfrågor har under 
de senate åren blivit allt- 
mer viktiga att arbeta  
aktivt med. För att 
möta vår affärsplans 
nya fokusområde och 
hantera dagens  och 
framtidens utmaningar 
inom detta området, 
initieras i början av 2022 tjänsten 
som mobilitetsutvecklare.

 
 

Arbetet med projekt Campusutveckling fortsät-
ter med syftet att stärka högskolans attraktivtet 
och Trollhättans fortsatta utveckling som student- 
och kunskapsstad. Etapp 1 är i full gång och efter 
sommaren beräknas högskolan ha en ny entré, nya 
studieytor och en renoverad restaurang. Allt för att 
skapa en mer naturligt flöde genom byggnaden.
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Våren 2021 antog Trollhättans kommunfull-
mäktige en Agenda 2030-strategi som beskriver 
hur kommunen och dess bolag ska jobba för 
att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. 

Kraftstaden deltar i det koncernövergri-
pande fördjupningsområdet som kall-
las ”Bred samverkan för 
biologisk mångfald”. 
Syftet med detta, främst 
i den första etappen, är 
att öka den biologiska mångfalden  
på kommunal mark (framför allt i tätortsmiljö).

2021

Energislag kWh Andel

El 13 663 825 33,27%

Fjärrvärme 27 181 323 66,18%

Diesel 11 386 0,03%

Bensin 38 173 0,09%

Biogas 160 313 0,39%

HVO 14 028 0,03%

Totalt 41 069 048 100,00%

Under 2021 har Kraftstaden varit med och tagit  
fram konkreta förslag samt projekterat för 
åtgärder på en skolgård och på totalt tio för- 
skolor. Kraftstaden ingår här i ett samarbete 
med det kommunala bostadsbolaget Eidar 
och utbildningsförvaltningen. 

En ansökan om statsbidrag 
(LONA-stöd) har utarbe-
tats, som innehåller dels en 
mängd åtgärder för den 

biologiska mångfalden på Lyrfågelskolans 
skolgård samt dels att de tio förskolorna ska 
få perennplanteringar, insektshotell och ett  
pedagogiskt material.

Under året som gått ser vi, som resultat av ett pågående samhällsläge med restriktioner och rekommendationer, 
en varierad elförbrukning i våra byggnader. Då hemmaarbete har dominerat i många fall har vissa byggnader 
förbrukat mer värme då den mänskliga värmekällan inte varit närvarande. Samtidigt har andra byggnader för-
brukat mindre el då färre personer är på plats och konsumerar energi.

Energi

2021 är första året på väg mot Trollhättan  
Stads nya energimål - ”Energiplan 2021 
(2022)” som anger år 2030 som mål. Planen 
gick ut på remiss i slutet av december och 
kommunfullmäktige väntas ta beslut un-
der våren. 

Man kan konstatera att efter sitt första helår i statistiken, fortsätter energiprojekten och optimeringarna för 
Nya Sylteskolan att leverera. Vilket är en stor faktor som gör att besparingen totalt för de kommunala fastig-
heterna hamnar på ca 4% för 2021.

ENERGIPROJEKT LEXTORPSSKOLAN

SYLTESKOLAN

ENERGIMÅL 2030

STRATEGISK PARTNERING ENERGIPROJEKT

Under 2020 genomfördes ett underhålls- och till-
byggnadsprojekt av Lextorpsskolan. I planerings-
stadiet var projektet tänkt som ett renodlat en-
ergiprojekt men förädlades till ett underhålls- och 
tillbyggnadsprojekt med energiåtgärder.

Jämför man 2021 års energistatistik med ett snitt av 
2017 och 2018 visas en energibesparing på cirka 230 
000 kWh eller ca 35%.

Av sju planerade energiprojekt genomförs fem stycken. Åsaka skola, Lillegårdens förskola, Kvarnens förskola och 
Lextorpsskola är klara. Citronfjärilens förskola väntas bli färdig under våren 2022. 

Citronfjärilens förskola är sist ut i den här upphand-
lingen av energiprojekt. Diagrammet visar att vi  
sparar ca 750 000 kWh per år efter de fyra första  
projekten om man jämför 2021 med 2016.

Utan att föregå kommande beslut ser de 
nya energimålen ut att bli utmanande 
men fullt genomförbara med rätt resur-
ser och engagemang. Då besluten om de nya energimålen ännu ej är fattade redovisar vi 2021 års resultat som 
en förlängning av 2020 målen. 

Ekologisk hållbarhet

Hållbara Kraftstaden
Energi – och miljöavdelningens arbete har fortsatt i samma takt under 2021,  

med undantag för den påverkan pandemin har haft på oss alla. 

Under senare delen av 2021 presenterades Kraftstadens nya affärsplan med tillhörande affärs- 
mål, vilken gäller för de kommande fem åren. När det gäller den ekologiska hållbarheten så ligger 
fokus nu på minskning av koldioxidutsläpp och klimatavtryck samt ökning av biologisk mångfald (där 
det senare avhandlas i en separat punkt nedan).

Kraftstaden är i det närmsta helt fossilfritt när det gäller inköp 
och förbrukning av energi (både elenergi och fjärrvärmeenergi) 
och bränslen, i och med detta är nivåerna av koldioxid- och växt-
husgasutsläpp i vår egen verksamhet samt i de verksamheter där vi 
har rådighet över val av energikällor låga. 

All el- och fjärrvärmeenergi som köpts in av Kraft- 
staden kommer från förnybara källor. Förklaringen 
till att vi fortsatt använder bensin är att många av  
fordonen i vår egen flotta av driftbilar är biogasdrivna,  
men som dock behöver bensin för att starta sina  
motorer. 

När det gäller förbrukningen av diesel så går denna 
enbart till att driva ett sprinklersystem på en av våra 
fastigheter, där man av brand- och driftsäkerhetsskäl 
inte vill använda HVO.

FOKUS PÅ KOLDIOXID OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
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MOT AGENDA 2030

SAMARBETSOMRÅDEN

Kraftstaden Förebild har som syfte att stötta lovande ensamidrottare, som 
i sin tur kan agera goda förebilder och inspirera barn och unga i Trollhättan 
till att idrotta. Det blir också ett sätt att även stötta de mindre sporterna, 
som annars inte får samma möjligheter.

 
Förebilden vi väljer att samarbeta med förbinder sig bland annat att vid till-
fälle besöka en skola i Trollhättan för att peppa ungdomarna till att bli mer 
aktiva inom idrott. Att idrotten gör dig till en vinnare, oavsett ambitionsnivå 
och fallenhet.

KRAFTSTADEN FÖREBILD

Kraftstadens styrelse antog under året en ny affärsplan 
som riktar sig tydligt mot Agenda 2030 och fokuserar ytter-
ligare på de tre områdena ekonomisk-, ekologisk- och social 
hållbarhet. 

Social hållbarhet går att dela upp i en intern del och en extern 
del, då intern social hållbarhet  kan kopplas till personal- 
och ledarskapsrelaterade frågor. Extern social hållbarhet 
á la Kraftstaden, kommer att innebära en satsning på att 
bredda Trollhättans arbetsmarknad. 

Social hållbarhet

Initiativet att bredda Trollhättans arbetsmarknad är fortfarande i sin linda men 
det finns redan pågående utvecklingsdialoger med t.ex. Arbetsmarknads- och  
Socialförvaltningen (ASF) inom Trollhättans Stad för att utvärdera potentiella  
samarbetsområden. Det kan innefatta alltifrån identifierande av behov för grundskole- 
och gymnasieelever samt arbetsmarknadsåtgärder för enklare arbetsuppgifter för de 
som av någon anledning står längre ifrån arbetsmarknaden.

WORK INWEST CENTER

Kraftstaden har under flera år byggt och utökat beståndet av fastigheter med certifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Dessa 
projekt finansieras genom Gröna lån från Kommuninvest, vilket också ger lägre räntekostnader med drygt 200 tkr per år.  
Sammantaget är 40% av lånen Gröna lån. Av Kommuninvest beviljade projekt för Gröna lån finns förskolorna Mioäpplet, Stäm-
porten, Lindåsen, Vällingklockan och Loket. Sylteskolan är det största projektet som godkänts för Gröna lån. Även byggnaderna 
20 och 103 på Innovatum är projekt för Gröna lån.

Närheten till näringslivet i kombination med den kompetens 
som finns upparbetad inom bolaget sedan länge anses med-
föra förutsättningar som kan gynna de som idag står lite 
längre från arbetsmarknaden. Det ska poängteras att Kraft-
stadens egna initiativ för social hållbarhet räknas utöver det 
engagemang som kommer att stötta utvecklingsarbetet 
som leds av Trollhättans Stad.

Kraftstaden vill i sitt sponsringsarbete hjälpa klubbar, föreningar och  
organisationer som verkar inom idrott, kultur, samhällsnytta eller miljö i 
Trollhättan. Vi sponsrar sedan länge flera idrottslag i Trollhättan, främst lag 
på elitnivå. Det är ett sätt att stötta och samtidigt sätta Trollhättan på kartan. 
Några av lagen har genom sponsringen antagit ett större ansvar att ge till-
baka till barn och unga i Trollhättan genom exempelvis rastaktiviter på vald 
skola eller erbjudande om fri åkning. Vi sponsrar KFUM Trollhättan Handboll, 
Gripen Trollhättan BK, Trollhättans Skid & Orienteringsklubb, Alliansloppet, 
FC Trollhättan, Trollhättans Skateboardförening.

Stöttningen av ensamidrotten har som regel inte varit lika stor som för lag- 
idrotten. Med det i åtanke lanserade Kraftstaden under året ett Förebilds-
projekt med hjälp av en pilotperson - proffsboxaren Marianne Ahlborg.

”Jag känner mig så taggad på projekt "Kraftstaden 
Förebild" där jag fått äran att inspirera och motivera 
ungdomar att idrotta, att våga satsa och att våga följa 
sin dröm. Ingenting är omöjligt och inga drömmar är 
för stora. Allt handlar om hur mycket du är villig att 
jobba för att nå den.” - Marianne Ahlborg

Tidigare har samarbete med Work Inwest Center (WIC) startats 
upp avseende cykelservice på Innovatum District. Ett samarbete 
som nu kan skalas upp igen efter pandemin med ambitionen att underlätta  
för de som använder cykeln som det främsta färdmedlet. Även här förs dialoger 
med ASF och då med inriktning på både befintliga och potentiella affärs- 
idéer för sociala företag. Allt för att få fler trollhättebor i arbete och minska 
utanförskapet, samtidigt som efterfrågade funktioner tillförs marknaden. 

För att säkerställa kvalitet och transparens i den löpande verksamheten finns  
dokumenterade ekonomirutiner, attestreglemente och befogenhetsförteckning. 
Samtliga fakturor attesteras av behörig person och därefter sker attestkontroll. 
Genom inställningar i fakturaprogrammet sker även automatiska kontroller.

Ekonomisk hållbarhet

Som kommunalt bolag omfattas Kraftstaden av lagen om offentlig upphandling. 
Vi upphandlar både specifika projekt och ramavtal. Våra upphandlingar gör vi 
antingen själva eller i samarbete med Trollhättans Stad och våra systerbolag. 

Vid varje upphandling ställs grundkrav på leverantörer. Det är både miljökrav 
och sociala krav. Vi har ett samarbete med Skatteverket för att säkerställa att 

bara seriösa företag anlitas. Redovisning och skatter ska skötas och svart- 
arbete får inte förekomma.

Kraftstaden har sedan 2005 en genomarbetad finanspolicy som styr  
villkor för kapitalanskaffning vad gäller bland annat tillåtna motparter och 

riskinstruktioner. Vid nyupplåning eller refinansiering upphandlas detta  
genom att förfrågan skickas till de svenska storbankerna samt Kommun-
invest. Överskjutande likvida medel placeras på koncernkonto enligt avtal 
med Trollhättans Stad.

MOTVERKANDE AV KORRUPTION
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Organisation & medarbetare

Under det gångna året har det skett ett flertal förändringar i personalstyrkan.  
Det har nyanställts personer till ett antal olika positioner och några medarbetare har valt att avsluta sin anställning.  

Det har även skett några organisationsförändringar bland annat i form av nya arbetsroller. 

Projektledning - En av projektledarna, som var tjänstledig 
och anställd i Trollhättan Exploatering AB, avslutade sin 
anställning i september. Under hösten valde även fastig-
hetsutvecklingschefen att avsluta sin anställning. Någon 
ny fastighetsutvecklingschef har inte anställts utan organi-
sationen ska ses över och organisationsförändringar kom-
mer ske i form av nya arbetsroller.

Förvaltning – En omfördelning av fastigheter och arbets-
uppgifter mellan förvaltarna har skett. En förvaltare har 
bytt roll och blivit anställd som projektledare.

Miljö - I miljögruppen har en person bytt roll och är anställd 
som hållbarhetsstrateg from 1 augusti 2021.

Tillväxt - Personen som anställdes som uthyrare i slutet  
av 2020 valde att avsluta sin anställning i september.  
Rekrytering av ny uthyrare är på gång och blir förhopp-
ningsvis klar i början av år 2022. Rekrytering av en ny tjänst  
som mobilitetsutvecklare var klar i december och  
personen börjar sin anställning 1 februari 2022.

Marknad - I september fick den tillfälligt anställde på 
Marknad tillsvidareanställning som kommunikatör.

Administration - Inom administration har fortsatt omför-
delning skett av arbetsuppgifter sedan den nya tjänsten  
som receptionist tillsattes. Personen som arbetar som 
HR-ansvarig gick på föräldraledighet i mars och en vikarie 
anställdes. I slutet av året meddelande den HR-ansvarige 
att hon inte kommer tillbaka efter sin föräldraledighet 
utan flyttar norröver. Då drogs en rekryteringsprocess 
igång med att anställa en ny HR-ansvarig som tillsvidare-
anställd. Rekrytering blev klart i december och den nya 
personen börjar 21 mars 2022.

Underhåll - Inom underhållsgruppen har två personer  
slutat, en gick vidare till annan anställning och en slutade 
pga pensionsavgång. Ytterligare en anställd går i pension 
vid årsskiftet 2021/2022. Diskussioner har pågått om om-
organisationer inom gruppen och ett förslag har fram-
kommit där byggservicegruppen avvecklas och personer 
istället går över till förvaltare, säkerhetssamordnare och 
byggtekniker. Tjänsterna får sökas internt och omorganisa- 
tionen genomförs i början av 2022.

Under våren avled en av våra medarbetare efter en lång 
och allvarlig sjukdom. 

Medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö följs upp regelbundet  
och systematiskt dels genom en årlig arbetsmiljö- 
enkät, dels genom medarbetarsamtal som genomförs  
kontinuerligt. Bolaget satsar på friskvård och hälsa för all 
personal bland annat genom att erbjuda ett friskvårdsbidrag. 

Via förmånsportalen Benify kan man få förslag på och köpa 
friskvårdsaktiviteter för sitt årliga bidrag. Under hösten 
när samhället släppte på restriktioner pga corona har flera  
gemensamma friskvårdsinsatser anordnats såsom gemen-
samma träningstillfällen.

Det har också startats upp ett hälsoarbete där hälsotest 
genomförts per anställd i samarbete med Arena Älvhögs- 
borg. Syftet är att få reda på sitt hälsotillstånd och komma 
igång med hälsofrämjande arbete vid behov. Uppföljning 
sker under våren 2022.

Kraftstaden har, under alla år bolaget varit verksamt i nu- 
varande form, haft en relativt låg sjukfrånvaro, men då  
antalet anställda är förhållandevis litet har enstaka fall av 

allvarlig sjukdom och frånvaro stort genomslag i statistiken.  
Totalt har sjukfrånvaron för 2021 uppgått till 4,8% vilket är en 
minskning med 0,6 procentenheter från föregående år. Kort-
tidsfrånvaron uppgick till 1,1% (2%) och långtidsfrånvaron till 
3,7% (3,4%). 

Kraftstaden är ansluten till arbetsgivarorganisationen 
Sobona och gällande kollektivavtal tillämpas. Avtal om  
företagshälsovård finns med Hälsan, Trollhättans Stad och 
vår anslutning till Krisjouren gör att det vid krisläge snabbt 
finns tillgång till professionell hjälp.

ENERGI  
& MILJÖ
Anders Jansson
Hållbarhetsstrateg
Sven Nielsen
Energiansvarig
Jan Andersson
Energi & Miljö
Frida Stolt
Miljösamordnare

FÖRVALTNING
Lisa Bengths
Förvaltare 
Magnus Elfving 
Förvaltare
Joakim Forsberg 
Förvaltare
Pär Dahl
Förvaltare
Kristian Carlsson
Förvaltare
Abdelraheem Auf
Administratör/AutoCAD
Tanja Pekkanen
Förvaltningsadministratör

DRIFT
  Fredrik A Cesar·Fredrik Johansson 

Staffan Gustafsson·Mattias Topp
Krister Olsson ·Reine Persson

Linus Gustafsson·Lars Ebenholm

BYGGSERVICE
 Per Karlsson·Kent Johansson·Hans Frisk

Frank Zandhoff·Mikael Back ·Martin Wernby
              Jakob Lindblom·Jari Sova ·Henrik Rodén

 Tobias Tobiasson·Joachim Torpenberg

UNDERHÅLL
Anders Gustafsson – Underhållschef

PROJEKT

ADMINISTRATION
Gunilla Bogren  

Ekonomichef
Ellinor Halldan 

HR-ansvarig
Britt Fransson

Ekonom 

Dag Vintersten*
Ekonom

Kristina Hermansson
Ekonom

Åsa Zakrisson Walter
Ekonomiassistent

Dennis Nyström
IT-ansvarig

Sirja Nikkanen
Upphandling

Charlotte Olsson 
Receptionist * Tjänstlediga, arbetar på Trollhättan Exploatering AB

TILLVÄXT
Katja Weyhing
Marknadschef
Maritha D'Aria
Kommunikatör

Viktor Johansson
Affärsutvecklingschef
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Vid slutet av året var totalt 54 personer anställda varav 2 är tjänstlediga och arbetar på Trollhättan Exploatering AB. När det 
kommer till könsfördelningen var det vid årets slut 15 kvinnor, 28% (25%) och 39 män, 72% (75%). Genomsnittsåldern på all 
anställd personal uppgår detta år till 47 år.

Att arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling för personalen är en viktig del hos Kraftstaden. Genom årliga avstämningar 
såsom vid medarbetarsamtal undersöks vilka kompetensutvecklande insatser som behöver planeras in för de anställda. Åter-
kommande uppdatering och fortbildning inom respektive yrkesområde är en självklar del i kompetensutvecklingen och flera 
medarbetare deltar i olika typer av nätverk inom respektive yrkesområden för att på så vis få ett erfarenhetsutbyte. 

KOMPETENSUTVECKLING

Även gemensamma satsningar görs, ex. vid årliga företagsdagar med olika teman. Enligt gällande utbildningsplan skall samtlig 
personal utbildas i första hjälpen, hjärt-/lungräddning samt defibrillering minst vart tredje år. Detta sker löpande för att säker-
ställa att alla anställda fått denna utbildning inom en treårsperiod. Ej heller i år kunde någon gemensam företagsdag genom-
föras på grund av pandemin men förhoppningsvis kommer detta ske under 2022.
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TIOÅRSÖVERSIKT JUSTERAT EGET KAPITAL

Vinstdisposition och koncernbidrag

Det har beslutats i moderbolaget Trollhättan Stadshus AB, att 
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB ska lämna koncern- 
bidrag med 1,4 mnkr per år.

Bolaget har under åren 2003–2020 lämnat koncernbidrag 
med 29,1 mnkr, vilket minskat det fria egna kapitalet i mot-
svarande mån.

Under 2021 har koncernbidrag – under förutsättning av års-
stämmans godkännande – lämnats med 1,4 mnkr.

Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag  
reducerar bolagets soliditet med 0,04 procentenheter.  
Soliditeten bedöms tillfredsställande mot bakgrund av 
att bolagets verksamhet bedrivs med lönsamhet samt att  
kommunfullmäktige beviljat en borgensram för investeringar.  
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en  
likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
i form av koncernbidrag inte hindrar bolaget från att full- 
göra sina förpliktelser på kort och lång sikt och inte heller 
från att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABL 17 § 2–3 st.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserad vinst  99 710 262
Årets vinst  23 857 872

   123 568 134

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst- 
medlen behandlas så att:

I ny räkning överförs 123 568 134

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret 
och ställningen per 2021-12-31 samt finansiering och kapital- 
användning under räkenskapsåret hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys och noter. 
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Not 2021-12-31 2020-12-31

Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning 2,3,4 351 755 822 334 755 773

Aktiverat arbete för egen räkning 4 061 483 3 758 555

Vinst av avyttring av fastigheter och inventarier 2 750 162 18 058 694

Övriga rörelseintäkter 5 5 569 386 6 705 066

364 136 853 363 278 088

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader -80 980 244 -82 190 267

Övriga externa kostnader 6 -13 274 702 -14 436 181

Personalkostnader 7 -39 485 996 -40 183 211

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

-139 928 910 -114 879 864

Resultat vid försäljning och utrangering av fastigheter -6 298 004 -16 210 041

-279 967 856 -267 899 564

Rörelseresultat 84 168 997 95 378 524

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 8 265 10 038

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -43 419 760 -41 206 047

-43 419 495 -41 196 009

Resultat efter finansiella poster 40 749 502 54 182 515

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan -19 000 000 -45 000 000

Lämnat koncernbidrag -1 400 000 -1 400 000

-20 400 000 -46 400 000

Resultat före skatt 20 349 502 7 782 515

Skatt på årets resultat 10 3 508 370 9 670 363

ÅRETS RESULTAT 23 857 872 17 452 878

Resultaträkning
(I KRONOR)

Balansräkning
(I KRONOR)

TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 2 371 103 189 1 649 752 026

Inventarier, verktyg och installationer 12 465 945 982 404 771 850

Pågående nyanläggningar 13 105 762 999            787 967 404

2 942 812 170 2 842 491 280

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 14 75 000 000 75 000 000

Uppskjuten skattefordran 15 9 686 457 6 178 087

84 686 457 81 178 087

Summa anläggningstillgångar 3 027 498 627 2 923 669 367

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 609 470 4 032 228

Aktuell skattefordran 432 542 190 174

Fordringar hos Trollhättans Stad 16 158 617 257 210 532 450

Fordringar hos koncernföretag 17 12 500 0

Övriga fordringar 9 479 296 17 022 515

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 2 367 341                1 981 026

173 518 406 233 758 393

Kassa och bank

Kassa och bank 4 442 1 179 789

4 442 1 179 789

Summa omsättningstillgångar 173 522 848 234 938 182

SUMMA TILLGÅNGAR 3 201 021 475 3 158 607 549
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Balansräkning (forts)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 75 500 000 75 500 000

Bundna reserver / reservfond 11 500 000 11 500 000

87 000 000 87 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 99 710 262 82 257 384

Årets resultat 23 857 872 17 452 878

123 568 134 99 710 262

Summa eget kapital 210 568 134 186 710 262

OBESKATTADE RESERVER 172 174 456 153 174 456

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 21 1 950 987 000 1 617 140 000

Summa långfristiga skulder 1 950 987 000 1 617 140 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 740 000 000 1 073 847 000

Leverantörsskulder 24 759 548 29 800 289

Skulder till koncernföretag 20 9 736 907 5 324 424

Övriga skulder 1 428 982 1 397 993

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 91 366 448 91 213 125

Summa kortfristiga skulder 867 291 885 1 201 582 831

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 201 021 475 3 158 607 549

Kassaflödesanalys
(I KRONOR)

2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Handel med koncernföretag 211 714 282 52 754 768

Inbetalningar från externa kunder 202 437 252 194 310 348

Utbetalningar till externa leverantörer och anställda -152 227 785 -98 692 227

Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda 
räntor och inkomstskatter

261 923 749 148 372 889

Ränteinkomster 265 10 038

Ränteutgifter -43 414 925 -34 110 323

Betald inkomstskatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 218 509 089 114 272 604

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -229 681 569 -356 113 424

Försäljning av anläggningstillgångar 10 644 538 42 560 893

Erhållna investeringsbidrag 252 595 4 205 197

Kassaflöde från investeringsverksamheten -218 784 436 -309 347 334

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Upptagna lån 0 197 140 000

Utbetalt koncernbidrag etc -1 400 000 -1 400 000

Erhållet näringsbidrag Trollhättans Stad 500 000 500 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -900 000 196 240 000

Ökning/minskning av likvida medel -1 175 347 1 165 270

Likvida medel vid årets början 1 179 789 14 519

Likvida medel vid årets slut 4 442 1 179 789
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NOT 1   REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings-
lagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten 
till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls 
i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal 
och leasingavgifterna intäkts- och kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de  
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Säkringsredovisning
Lån som räntesäkrats genom derivatinstrument värderas till 
nominella belopp. Ränta från säkringsinstrumenten redovisas 
löpande i resultaträkningen som en del av räntekostnaden. 
Om räntederivat avslutas i förtid redovisas kostnad eller intäkt 
för detta direkt i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande 
nyttjandeperioder tillämpas:
 Antal år
Byggnader 10–80
Markanläggningar 10–20
Byggnads- och markinventarier, 
verktyg och installationer 10–30
Övriga inventarier 3–5

Bolaget tillämpar komponentavskrivning enligt K3. Separata 
mallar används för komponenter i kommunala verksamhets- 
fastigheter, näringslivsfastigheter – industri och näringslivs- 
fastigheter – kontor. Se följande exempel på nyttjandeperioder 
som identifierats för huvudgrupper av komponenter:
 
Kommunala  
verksamhetsfastigheter Antal år
Stomme 80
Fönster och ytterdörrar 25
Värme/sanitet/ventilation 30

Näringslivsfastigheter – industri  Antal år
Stomme 50
Fönster och ytterdörrar 20
Värme/sanitet/ventilation 25

Näringslivsfastigheter – kontor  Antal år
Stomme 100
Fönster och ytterdörrar 50
Värme/sanitet 50
Ventilation 30
 

Noter
Upplysningar till enskilda poster

NOT 2 NETTOOMSÄTTNING 2021 2020

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren

Hyresintäkter lokaler 334 550 474 318 598 610

Intäkter parkeringsverksamhet 2 189 857 2 373 963

Övriga förvaltningsintäkter 14 004 765 12 789 040

Näringsbidrag Trollhättans Stad 500 000 500 000

Arrendeintäkter 510 726 494 160

351 755 822 334 755 773

NOT 3 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN 2021 2020

Andel av försäljningen som avser koncernföretag 0,5 0,6

Andel av inköpen som avser koncernföretag 31,6 29,0

NOT 4 LEASINGAVTAL – OPERATIONELL LEASING  LEASEGIVARE 2021 2020

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med 0 0

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara 
leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 348 381 987 340 905 793

Mellan 2 till 5 år 1 140 799 957 1 090 012 308

Senare än 5 år 1 252 243 714 1 224 525 789

2 741 425 658 2 655 443 890

NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag

Erhållna bidrag 236 356 0

Underhållsavdelning externt sålda tjänster 3 582 740 4 156 769

Försäkringsersättning 27 500 0

Återvunna avskrivna kundfordringar 17 053 634 973

Övriga rörelseintäkter 1 705 737 1 913 324

5 569 386 6 705 066

Noter (forts)
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Noter (forts)

NOT 7 PERSONAL 2021 2020

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 56,40 59,50

varav kvinnor 14,60 12,70

varav män 41,80 46,80

Löner, ersättningar m m

Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

STYRELSEN OCH VD

Löner och ersättningar 1 497 478 1 425 146

Pensionskostnader 281 069 272 324

1 778 547 1 697 470

ÖVRIGA ANSTÄLLDA

Löner och ersättningar 24 796 194 26 084 184

Pensionskostnader 2 087 066 1 990 345

26 883 260 28 074 529

SOCIALA KOSTNADER 8 821 062 8 682 481

Summa styrelse och övriga 37 482 869 38 454 480

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledarmöter 13 13

varav kvinnor 5 5

varav män 8 8

Uppsägningstid och regler vid uppsägning av VD
För anställningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida betalar  bolaget  
i samband med anställningens upphörande en engångsersättning till VD motsvarande totalt 6 månadslöner.

Styrelseledamöter har inte rätt till avgångsvederlag.

NOT 6 ERSÄTTNING TILL REVISORER 2021 2020

EY Auktoriserad revisor

Revisionsuppdrag 103 000 141 700

Revisionsverksamhet utöver  revisionsuppdrag 0 0 

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 5 800

Lekmannarevisorer med biträde

Revisionsuppdrag 11 384 37 736

114 384 185 236

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. 
Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2021 2020

Uppskjuten skatt 3 508 370 9 670 363

3 508 370 9 670 363

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 20 349 502 7 782 515

Skattekostnad 20,60% (21,40%) -4 191 997 -1 665 458

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -1 200 026 -3 516 173

Ej skattepliktiga intäkter 85 088 0

Skattemässiga justeringar 4 287 291 5 175 722

Underskottsavdrag som nyttjas i år 1 019 644 1 097 753

I år uppkomna underskottsavdrag 0 -1 091 844

Förändring uppskjuten skatt 3 508 370 9 670 363

Summa 3 508 370 9 670 363

NOT 8 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
 RESULTATPOSTER

2021 2020

Räntor 265 10 038

265 10 038

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2021 2020

Borgensavgifter Trollhättans Stad 7 982 961 7 735 216

Övriga räntekostnader 35 436 799 33 470 831

43 419 760 41 206 047

Noter (forts)
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NOT 11 BYGGNADER OCH MARK 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 2 524 174 948 2 401 336 882

Inköp 12 754 295 8 934 918

Försäljningar/utrangeringar -26 126 358 -38 906 864

Omklassificeringar 820 223 255 152 810 012

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 331 026 140 2 524 174 948

Ingående avskrivningar -839 220 771 -771 437 993

Försäljningar/utrangeringar 12 860 330 8 738 093

Årets avskrivningar -98 360 359 -76 520 871

Utgående ackumulerade avskrivningar -924 720 800 -839 220 771

Ingående nedskrivningar -35 202 151 -35 202 151

Utgående ackumulerade nedskrivningar -35 202 151 -35 202 151

Utgående redovisat värde 2 371 103 189 1 649 752 026

Redovisat värde byggnader 2 056 081 835 1 428 117 974

Redovisat värde markanläggningar 191 116 699 104 107 449

Redovisat värde mark 123 904 655 117 526 603

2 371 103 189 1 649 752 026

I ovanstående redovisat värde ingår  
Verkligt värde förvaltningsfastighet

4 271 923 082 4 011 195 787

MARKNADSVÄRDERING

En extern värderare har anlitats för värdering av ett urval fastigheter 2015–2021. Under 2021 värderades en fastighet.  
För övriga fastigheter har en så kallad desktopvärdering gjorts. De kommunala verksamhetsfastigheterna omfattas av den 
kommunala självkostnadsprincipen och kan därmed värderas i enlighet med BFNs ändring i det allmänna rådet BFNAR 2012:1.
27 kap §1 samt 37§§23-27. Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde.

NOT 12 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 806 757 162 785 960 200

Inköp 6 641 452 4 302 466

Försäljningar/utrangeringar -9 491 538 -17 325 413

Omklassificeringar 99 212 347 33 819 909

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 903 119 423 806 757 162

Ingående avskrivningar -401 985 312 -369 831 768

Försäljningar/utrangeringar 6 380 422 6 205 449

Årets avskrivningar -41 568 551 -38 358 993

Utgående ackumulerade avskrivningar -437 173 441 -401 985 312

Utgående redovisat värde 465 945 982 404 771 850

Noter (forts)

2021-12-31 2020-12-31

NOT 15 UPPSKJUTEN SKATT Temporär 
skillnad

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Temporär 
skillnad

Uppskjuten 
skattefordran

Uppskjuten 
skatteskuld

Byggnader -37 050 174 7 632 336 0 -33 923 736 6 988 290 0

Markanläggningar 1 123 252 -231 390 0 1 025 682 -211 290 0

Anskaffade inventarier 105 701 179 4 122 346 0

Underskottsavdrag 152 352 31 385 0 5 102 078 1 051 028 0

Negativt räntenetto 11 343 430 2 336 747 0 11 343 430 2 336 747 0

Direktavdrag pågående 
nyanläggningar 20 412 456 -4 204 967 0 19 352 850 -3 986 688 0

' 9 686 457 0 6 178 087 0

NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT  

AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 787 967 404 654 668 273

Årets investeringar 214 050 728 316 419 026

Försäljningar/utrangeringar/fakturerat 21 044 738 3 447 689

Aktiverade investeringar -917 299 871 -186 567 584

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 105 762 999 787 967 404

Utgående redovisat värde 105 762 999 787 967 404

Det projektet som står för den största investeringen inom näringslivsbeståndet under 2021 är Filfabriken & Hyveljärnsfabriken - renovering

och restaurering av gamla fabrikslokaler på Källstorps industriområde.

Det största investeringsprojektet i den kommunala verksamheten under 2021 är arbetet med tillbyggnad samt ombyggnad av förskolan Toppluvan.

NOT 14 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 75 000 000 75 000 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75 000 000 75 000 000

Utgående redovisat värde 75 000 000 75 000 000

NOT 16 FORDRINGAR HOS TROLLHÄTTANS STAD 2021-12-31 2020-12-31

Koncernkonto 159 235 561 242 267 853

Hyresfordran och övrig kundfordran 4 964 013 18 389 297

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 825 228 2 342 979

170 024 802 263 000 129

Leverantörsskulder -10 463 731 -9 601 091

Förskottsbetalda hyror 0 -42 337 903

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -943 814 -528 685

-11 407 545 -52 467 679

158 617 257 210 532 450

Beviljad koncernkontokredit uppgår till 35 000 000 kr.

Noter (forts)
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NOT 17 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 2021-12-31 2020-12-31

Kundfordringar 12 500 0

Utgående redovisat värde 12 500 0

Noter (forts)

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31

Diverse förutbetalda kostnader 1 405 920 1 516 599

Upplupna investeringsbidrag 880 442 0

Upplupen fakturering kunder/hyresgäster 73 715                   392 529

Övriga intäkter 7 264 71 898

2 367 341 1 981 026

NOT 19 UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 75 500 1 000,00

Antal/värde vid årets utgång 75 500 1 000,00

NOT 20 SKULDER TILL KONCERNFÖRETAG 2021-12-31 2020-12-31

Kundfordringar 30 063 59 098

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 203 28 385

Leverantörsskulder -9 142 468 -4 448 725 

Förskottsbetalda hyror -637 096 -436 377

Upplupna kostnader -4 609 -239 305

Övriga skulder 0 -287 500

-9 736 907 -5 324 424

NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2021-12-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut 1 950 987 000 1 617 140 000

Amortering inom 1-2 år 877 140 000 640 000 000

Amortering inom 2-3 år 450 847 000 877 140 000

Amortering inom 3-5 år 623 000 000 100 000 000

1 950 987 000 1 617 140 000 

NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyresintäkter med mera 37 304 592 48 129 807

Upplupna räntekostnader 16 745 034 16 740 199

Upplupna personalkostnader 2 349 870 4 028 399

Upplupna kostnader investeringsprojekt 34 256 754 21 270 355

Övriga upplupna kostnader 710 198 1 044 365

91 366 448 91 213 125

NOT 24 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST 2021-12-31 2020-12-31

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst 99 710 262 82 257 384

Årets vinst 23 857 872 17 452 878

123 568 134 99 710 262

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 123 568 134 99 710 262

NOT 25 STÄLLDA SÄKERHETER 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckningar 0 0

Företagsinteckningar 0 0

Summa ställda säkerheter 0 0

NOT 26 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2021-12-31 2010-12-31

Eventualförpliktelser 0 0

0 0

NOT 27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

I  februari 2022 utbröt ett krig i Europa, då Ryssland invaderade sitt grannland Ukraina. Effekterna av detta angrepp är 

svåra att överblicka, men kan påverka oss negativt i framtiden.

Noter (forts)

NOT 23 DERIVATINSTRUMENT 2021-12-31 2020-12-31

Nom  
belopp

Verkligt 
 värde

Bokfört 
värde

Nom  
belopp

Verkligt 
 värde

Bokfört 
värde

Forwardswappar 21-12-31 0 0 0 0 0 0

Ränteswappar 21-12-31 2 685 000 000 -41 315 000 0 0 0 0

Forwardswappar 20-12-31 0 0 0 0 0 0

Ränteswappar 20-12-31 0 0 0 2 685 000 000 -143 336 000 0

2 685 000 000 -41 315 000 0 2 685 000 000 -143 336 000 0
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Stenåke Kjell

Ulf Rörstad

Annika Ebenholm

Johanna Wallin Nylander

Gunilla Karlsson

Lisa Thornadtsson

Simon Jonsson

Pia Fogelberg

Paul Öhman

Anders Torslid
Verkställande direktör

Anders Nilsson
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Kent Hörnlund

Tore Hult
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GRANSKNINGSRAPPORT   

 

Till bolagsstämman i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Org.nr 556008-8535  

Till kommunfullmäktige i Trollhättans Stad för kännedom  

 

 

 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med  

bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat  

och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet  

sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att  

bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

 

 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk  

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon  

grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger  

därmed inte. Ur vår granskningsredogörelse vill vi dock lyfta att bolaget under 2021 antagit 

en affärsplan med avsikt att arbeta fram mål för bolagets verksamhet. Bolaget har även arbetat 

fram en internkontrollplan som enligt uppgift antas under 2022. Vi avser att fortsatt följa 

bolagets arbete med dessa punkter under 2022.  

 

 

 

Trollhättan, datum enligt digitala signaturer  

 

 

 

 

Jörgen Jörgensen                                                                    Bo Swanér 

Av kommunfullmäktige                                                         Av kommunfullmäktige 

utsedd lekmannarevisor                                                          utsedd lekmannarevisor  
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Styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer

STYRELSE
Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige 2018-12-17 § 195, 2019-09-16 § 173, 2019 10–14 § 211 
och 2020-06-22 § 105 har enligt bolagsordningen följande styrelseledamöter, ordförande och vice ord-
förande utsetts att ingå i styrelsen fram till och med årsstämma 2023.

Vid årsstämman den 26 april 2021 godkändes kommunfullmäktiges val.

Ledamöter
Stenåke Kjell (S), ordförande, Ulf Rörstad (M), vice ordförande, 
Lisa Thornadtsson (S), Tore Hult (S), Annika Ebenholm (S), Simon Johnsson (S), 
Kent Hörnlund (V), Johanna Wallin Nylander (MP), Pia Fogelberg (M), Anders Nilsson (M), Gunilla 
Karlsson (C), Paul Öhman (SD), Sonny Larsson (SD)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Anders Torslid

REVISOR
Till revisor har för tiden från årsstämma 2019 intill årsstämma år 2023 valts:
Ernst & Young AB med Hans Gavin som huvudansvarig revisor

LEKMANNAREVISORER
Genom beslut i Trollhättans kommunfullmäktige 2018-12-17 § 195 har enligt bolagsordningen följande 
lekmannarevisorer och ersättare utsetts i bolaget för tiden från årsstämma 2019 intill årsstämma år 2023.

Ordinarie
Jörgen Jörgensen (S)
Bo Swanér (M)

Ersättare
Börje Gustavsson (S)
Mats Häggner (C)

Förvaltningsfastigheter 2021-12-31
Taxeringsvärde (kkr)

Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande
Lokalyta 

kvm (BRA)
Antal 

P-platser
Tomt areal 

kvm
Byggnad Mark

KOMMUNALA 
VERKSAMHETSFASTIGHETER

Stennäset 3, Stridsbergsgården fsk Vårvik Förskola 855 2 870

Brandpumpen 2, Brandstat. THN Stallbacka Brandstation 4 771 23 151 8 709 4 630

Sjuntorp 1:107, Brandst. Sjuntorp Sjuntorp Brandstation 318 674 225 60

Tor 2 Centrum Omsorg, kontor 1 094 869 5 600 1 716

Drottningtorget, Torgbyggnad Centrum Restaurang, kontor 991

Harven 2, Kronogårdens fritidsgård Kronogården Fritidsgård 778

Sandhem 3:3, Storegården Sandhem Fritidsgård 380 941

Källstorp 5:9, Torsbohallen Källstorp Idrottsanläggning 1 534 3 396

Önan 1, Polhemshallen Tingvalla Idrottsanläggning 1 215 8 531

Harven 2, Kronogårdshallen Kronogården Idrottsanläggning 1 581

Sylte 4:8, Idrott/Bibliotek/Fritids Sylte Idrott/Bibl/Fritids 5 511

Laboratorn 2 MÅG Idrottshall Karlstorp Idrottsanläggning 1 523

Bolagskvarnen 4, Nils Ericson Idrot Hjortmossen Idrottsanläggning 2 074

Dannebackeskolan 2, Dannebacken Dannebacken Omsorg 1 947 10 627

Guldvingen 5, Lextorpsskolan Lextorp Grundskola 3 790 21 500

Kallan 13, Äventyret fsk Karlstorp Förskola 2 851 14 857

Spiltan 4, Frälsegårdsskolan Kronogården Grundskola 3 166 32 537

Ryttaren 2, Velanda skola Velanda Grundskola 1 699 25 238

Lyrfågeln 2, Lyrfågelskolan Dannebacken Grundskola 14 120 70 090 1 668 710

Ugglan 2, Stavreskolan Stavre Grundskola 7 132 15 673

Åsaka 8:49, Åsaka skola Väne-Åsaka Grundskola 2 152 14 588

Västbjörke 1:22, Norra Björke skola Norra Björke Grundskola 405 2 439

Hammarsmedjan 1, Hjortmosseskolan Hjortmossen Grundskola 6 247 12 501

Höder 7, Strömslundsskolan Strömslund Grundskola 6 418 18 216

Graniten 4, Skogshöjdens skola Skogshöjden Grundskola 4 353 18 162

Dalkjusan 2, Dalkjusans skola Skogshöjden Grundskola 1 759 19 384

Källstorp 5:9, Paradisskolan Källstorp Grundskola 5 077 26 703

Sylte 4:8, Sylteskolan Sylte Grundskola 15 365 63 504

Rättaren 2, Sjuntorpsskolan Sjuntorp Grundskola 6 263 43 494

Svärdsliljan 9, Skoftebyskolan Skoftebyn Grundskola 6 209 37 176

Ingelängen 1:167, Upphärads sk Upphärad Grundskola 1 377 6 901

Laboratorn 2, MÅG Karlstorp Gymnasieskola 22 299 61 802

Bolagskvarnen 4, Nils Ericsons Hjortmossen Gymnasieskola 13 797 20 667

Plankan 2, Håjums Gård Hojum Skoldaghem 446 10 657

Håjum 4:8, Centralköket Hojum Centralkök 1 968 4 945 2 604 989

Harven 2, Kronan Kronogården Kulturhus/skola 6 850 26 346

Fullriggaren 5 Överby Blivande centralkök 6 599

Sandhem 3:3, Lillegården skola Sandhem Grundskola 300 1 350

Vällingklockan 2, Vällingklockan Kronogården Förskola 1 897 9 217
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Taxeringsvärde (kkr)

Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande
Lokalyta 

kvm (BRA)
Antal 

P-platser
Tomt areal 

kvm
Bygg-
nad

Mark

fors. kommunala  
verksamhetsfastigheter

Tistelstången 1, Tistelstången Kronogården Förskola 1 092 15 190

Spiltan 4, Stallet förskola Kronogården Förskola 879

Blåvingen 4, Blåvingen fsk Lextorp Förskola 908 5 735

Citronfjärilen 297, Citronfjärilen Lextorp Förskola 907 6 855

Skinnmo1:163, Skinnemo fsk Velanda Förskola 406 3 850

Kuratorn 4, Maskrosen fsk Karlstorp Förskola 1 099 10 638

Simsnäppan 8, Simsnäppan fsk Sandhem Förskola 1 176 8 735

Sädesärlan 55, Sädesärlan fsk Sandhem Förskola 1 097 9 079

Sandhem 3:3, Lillegården fsk Sandhem Förskola 695 6 025

Toppluvan 1, Toppluvan fsk Strömslund Förskola 1 103 16 419

Strömslund 1:7, Kvarnen fsk Strömslund Förskola 608 6 875

Kopparholmen 8, Kopparholmen Hjortmossen Förskola 589 2 011

Barnsköterskan 2, Skogsbacken Karlstorp Förskola 626 8 322

Fors 2:211, Ejdern förskola Sjuntorp Förskola 356 2 187

Sylte 4:3, Myggan förskola Sylte Förskola 1 146 6 901

Sylte 4:8, Myrtuvan förskola Sylte Förskola 796

Skoftebyn 1:13, Vitsippan fsk Skoftebyn Förskola 626 11 193

Stallbacka 4:3, Lunnen förskola Hjulkvarn Förskola 379 2 898

Mioäpplet 1, Hällstorpsskolan Torsred Förskola/skola 2 220 8 787

Stämporten 2, Stämporten förskola Hjortmossen Förskola 1 025 3 682

Folkskolan 1, Hörngatans förskola Centrum Förskola 831

Ingelsängen 1:171, Lindåsen fsk Upphärad Förskola 1 117 10 095

180 193 0 781 082 18 806 8 105 

INNOVATUMOMRÅDET

Nohab 2, by 31, 33 Innovatum Kontor, lager 7 317 16 154 25 196 5 021

Nohab 2, by 73 Innovatum Kontor, verks, vårdc. m m 13 285 12 071 35 658 3 788

Nohab2,57,60,61,69-70,80-89,98 Innovatum Industri, kontor, museum m m 42 360 49 076 81 080 10 691 

Nohab 2, by 59 Innovatum Kontor 1 266 1 772 4 765 689

Nohab 2, by 99 Innovatum Kontor, verkstad 1 065 2 234 1 830 194

Nohab 2, by 87 Innovatum Idrottsanläggnin 3 825 10 380

Nohab 2, Loket förskola Innovatum Förskola 1 530 6 023

Nohab 2, by 103 Innovatum Kontor, restaurang m.m. 9 585 2 481

Nohab 6, Gjuteriet by 40 Innovatum Kontor, industri m.m. 9 394 23 373 24 425 3 274

Nohab 6, by 74 (Företagens hus) Innovatum Kontor 3 772 2 157 12 000 2 486

Nohab 6, By 20 Innovatum Kontor 2 694 1 526 18 391 2 346

Nohab 6, by 101 Innovatum Kontor, filmstudio 3 971 8 890 15 881 1 464

Nohab 6, by 43 Innovatum Kontor 2 316 9 828 4 776 1 337

102 380 0 145 965 224 002 31 290

Förvaltningsfastigheter 2021-12-31 (forts) Taxeringsvärde (kkr)

Fastighetsbeteckning Belägenhet Nyttjande
Lokalyta 

kvm (BRA)
Antal  

P-plser
Tomtareal 

kvm
Byggnad Mark

ÖVRIGA NÄRINGSLIVSFASTIGHETER

Renen 6, bussdepå Tingvalla Bussdepå, kontor 2 605 11 964

Ratten 1 Skogstorpa Industri 8 271 28 931 28 966 5 600

Öjebro 2, Önan 1 Tingvalla Högskola, vårdverks. m m 37 576 17 034

Öjebro 2, Maria Alberts Tingvalla Vårdcentrum 4 299 8 250 501 325

Elefanten 6, T-huset Tingvalla Gymnasieskola, p-anläggning 9 064 42 9 699

Elefanten 6, hus M och V Tingvalla Friskvård, gymnasieskola m m 2 843 8 621

Källstorp 4:4 mark Vårvik Utvecklingsområde 0 9 041 0 0

Kontoret 1 Vårvik Utvecklingsområde 917 1 091

Martinverket 1 Vårvik Utvecklingsområde 3 973 3 911 0 0

Filfabriken 1 Vårvik Utvecklingsområde 1 330 2 540

Hyveljärnsfabriken 1 Vårvik Utvecklingsområde 406 2 375

Grundstenen 8 Hojum Parkering, mark 8 831 0 1 766

Håjum 5:3, Returen Hojum Återvinningscentral, verkstad 4 765 15 715 10 495 3 143

Vevhuset 5 Skogstorpa Industri, lager 6 301 18 144 16 674 3 628

Kugghjulet 3 Skogstorpa Industri, lager 6 063 11 868 17 737 2 373

Vevhuset 6 Skogstorpa Industri, lager 6 945 27 366 14 904 5 400

Handbromsen 1 Skogstorpa Industri 14 065 28 487 49 294 5 600

Polhem 2, Villa Stranna Centrum Kontor 625 1 268 2 425 943

Hjortmossen 1:1, Slättbergshallen Hjortmossen IIdrottsanläggning 12 143

122 191 42 215 136 140 996 28 778

PARKERING

Smedjan 1, parkeringshus Hjortmossen Parkeringsanläggning 5 532* 195 1 672 2 164 661

Kardanen 3, husvagnsparkering Skogstorpa Husvagnsparkering 124

Gullön 9 & 10, p-anläggning Centrum Parkeringsanläggning 3 045* 123 1 813 0

Kronogården 3:1, Slättbergen Hjortmossen Markparkering 403

Malgön Centrum Markparkering 109

8 577* 954 1 672 3 977 661

TOTALT 404 764 996 1 143 855 387 781 68 834

VARAV OFFENTLIG VERKSAMHET:

N3 6 105

Högskolan 37 576

Maria Albert 4 299

Elefanten, hus T 9 064

Elefanten, hus M, V, del av 844

Bandyhallen 12 143

Bilmuseet 2 870

Science Center 4 738

Badminton 45080001 2 195

Friskis och Svettis 45080003 1 418

Kommunala vht.fastigh. 180 193

Totalt (Antal kvm i offentlig verksamhet) 261 445 63,72%

Förvaltningsfastigheter 2021-12-31 (forts)

*Öppenarea (OPA) ingår ej i summering lokalyta (BRA)
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