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HÅLLBARHETSRAPPORT
OCH ÅRSREDOVISNING

Futurum är ett fastighetsbolag som utvecklar, förädlar och
förvaltar förskolor, skolor, brandstationer och energilösningar.
Vi gör vårt yttersta för att göra miljöerna värdiga våra
barn. Så att de beger sig dit med glädje och inspireras att
skaffa ny kunskap för att växa, utvecklas och blomma.
Vi har en aktiv roll i våra barn och ungdomars framtid.
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Jimmy Nordengren, styrelseordförande
och Göran Lunander, Vd

Hållbarhet – nu och för alltid
Fredagseftermiddagen är mulen. Inne i Rådhuset är Jimmy Nordengren,
styrelseordförande och Göran Lunander vd, kvar efter styrelsemötet
för en intervju om hållbarhet i allmänhet och hållbarhet för Futurum i
synnerhet. Nu och i framtiden.
När Futurum grundades för sju år sedan låg
fokus på att arbeta i kapp och förbi det enorma
underhållsberg som hade skapats under tiden då
Kommunfastigheter i Örebro, KFÖ, förvaltat
fastighetsbeståndet. Med de förutsättningarna
kan man tro att hållbarhet inte fanns med i tankarna då. Inget kan vara mer felaktigt. De nya
visionen ”Miljöer värdiga våra barn” gav klart
besked om att hållbarhet på olika sätt fanns med i
Futurums affärs- och företagsfilosofi redan 2012.
– Hållbarhet har varit ett värdeord hos oss
sedan starten. Framför allt har vi arbetat
mycket med energifrågan och fått stor uppmärksamhet för det, säger Göran Lunander.

”Hållbarhet
har varit ett
värdeord hos
oss sedan
starten”

– Barnens arbetsmiljö
är mycket viktig, och
den präglas av att vi
som fastighetsbolag tar
vårt ansvar inom olika
områden. Det har vi
gjort sedan Futurum
grundades. Och vi
kommer att fortsätta
göra det.

Hållbarhet är en fråga som det pratas om och
diskuteras på alla nivåer i samhället. Bland
barn och vuxna. Bland vetenskapsmän och
politiker, bland lekmän och professionella.
Dock är frågan komplex, och det är inte lätt
att få ett entydligt svar på vad hållbarhet är.
– För mig handlar det om det samlade klimatavtrycket över tid. Och det har inverkan på
miljön, på ekonomin och socialt. De här delarna
hänger ihop, och vi måste förhålla oss till alla
tre i vårt arbete, säger Jimmy Nordengren.
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För Futurum, som bygger samt certifierar enligt
Miljöbyggnad nivå Silver, är materialval en central
fråga.
– Vi går alltmer över från betong till trä när vi
bygger. Den grundläggande frågan är – vad gör
betong med miljön och vad gör trä, säger Jimmy.
– När man diskuterar med entreprenörer vill de
ofta bygga snabbt, och det gör man med betong,
som är ett kostnadseffektivt och lättarbetat material. Men vad gör betong med arbetsmiljön och
miljön där den tillverkas. Vad gör den med miljön
där den byggs in, i våra förskolor och skolor, och
med ”våra” barn. Och framför allt, hur påverkar
det miljön över tid, säger Göran och fortsätter:
– Successivt har vi ändrat fokus och ser till
byggnadens hela livslängd när vi bygger. Där är
materialval en viktig aspekt. I Örebro kommuns
ägardirektiv för mandatperioden krävs det att vi
ska bygga minst två skolor i trä. Som till exempel i Lillån och på Brunnsskolan. Nu har vi även
byggt Änglanda, som ska analyseras och utvärderas utifrån hållbarhet, materialval, med mera.
Frågan är – vad är det för material som ska gälla
framgent?
– Material utvecklas alltid, kanske blir det aktuellt med klimatsmart betong så småningom. Just
nu vet vi att trä ger ett positivt klimatavtryck.
Enligt den senaste forskningen mår människor
bättre i lokaler byggda i trä jämfört med andra
material, säger Göran.
Vilken är den enskilt främsta insatsen som
Futurum har gjort när det gäller hållbarhet?

– Vi har jobbat hårt med energiförbrukning.
Vår totala kvadratmeteryta har ökat, medan
energiförbrukningen per kvadratmeter har
minskat. Det innebär att kostnaden per kvadratmeter har blivit lägre, förklarar Jimmy.
Göran lyfter fram kommunkraven som en
generator för hållbarhetsarbetet:
– Vi bygger alla hus enligt Miljöbyggnad Silver
och certifierar alla nya byggnader. Vi kan alltså
med säkerhet säga att de krav som en oberoende
part har satt leder till hållbarhet. Vi har också
gröna obligationer, vilket gör att företag och
stiftelser kan investera i våra byggnader.
Och med mer kapital kan vi göra fler hållbara
investeringar.
Andra viktiga hållbarhetssatsningar är samarbetet med KumBro Vind och E.ON.
– Vi har avtal med KumBroVind om leverans av
100 procent förnybar energi. Och med E.ON har vi
ett avtal om CO2-neutral fjärrvärme. I den dagliga
driften har vi kommit så långt som vi kan komma
idag.
Mikael Karlsson, Futurums digitaliseringsstrateg, har idéer om hur Futurum ska
minska energiförbrukningen ytterligare.

När Futurum bildades var beståndet i dåligt skick.
Idag har det eftersatta underhållet åtgärdats samtidigt som det har byggts många nya förskolor
och skolor.
Jimmy:
– Vi är stolta över det vi har uträttat. Nu blickar vi
framåt. Jag ser inte att vi når vägs ände för lång
tid framåt. Det finns mycket att göra om vi vill
och kan. Och vi både vill och kan. Men för att
göra ett bra jobb
även i framtiden
”Vi är stolta över
behövs en rejäl
underhållsbudget. det vi har uträttat.
För vi behöver
både investera
Jag ser inte att vi
och reinvestera
i våra lokaler.
når vägs ände för
Göran:
lång tid framåt”
– Om 40 år
kommer Futurum säkert fortfarande
fortfarande att äga,
utveckla och förvalta skollokaler. Vi har lång
erfarenhet och vet hur vi ska göra för att
lyckas. Utmaningen är att bygga upp intäktssidan för att ha ekonomisk styrka för investeringar och reinvesteringar. Samtidigt vill vi
ha hyror som är skäliga och bättre än flesta
andras. Nuläget är fantastiskt – och det beror
till väldigt stor del på vår duktiga personal.

– Det handlar bland annat om självstyrande
värmereglering och avläsning av innertemperaturen i realtid i våra lokaler. Det ger bättre miljö
för de som befinner sig i lokalerna, och är positivt för vår ekonomi, säger Göran Lunander.
Futurums mål är att minska energikostnaderna
med 2-3 % per år.
– När vi kommer till vägs ände med den nya
tekniken tittar vi på samarbete med andra kommunala och privata aktörer för att bland annat
minska effekttoppar så att E.ON ska slippa
använda olja för uppvärmning. Och för miljöns
skull tittar vi på att bygga ännu fler trähus.

Jimmy Nordengren, styrelseordförande
och Göran Lunander, vd.
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Futurum Fastigheter
Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt k ommunalt fastighetsbolag
med cirka 110 anställda. Vi äger och utvecklar miljöer där våra barn och
ungdomar tillbringar stor del av sin tid.

Därför heter vi Futurum
Barn och ungdomar är våra kunder. Dessutom är de vår framtid. Så även om vi är ett
fastighetsbolag, är det framtiden vi jobbar
med. Det är därför vi heter Futurum.

Vi har en mission
Vi har ett tydligt fokus på barn och ungdomar
och på den personal som arbetar i våra lokaler.
Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit de
beger sig med glädje för att göra ett bra jobb
och för att skaffa sig ny kunskap för att växa
och utvecklas. Ju bättre miljöer vi skapar, desto
mer värde skapar vi för våra kunder

...och en vision
Vår vision är stark och är ett styrmedel för
alla delar av vår verksamhet. Den lyder:

”Miljöer värdiga våra barn”
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2019 i siffror
252 nya
förskoleplatser
50 nya skolplatser

136 fastigheter
Ca 110 anställda

72 förskolor

Omsätter ca 500 mkr

44 grundskolor

Det bokförda fastighetsvärdet är ca 4 miljarder

3 gymnasieskolor

3kvadratmeter
78 173

17 övriga fastigheter

Färdigställda
projekt för
426,4 mkr

99,5 % av inköpt
energi till fastigheterna är förnyelsebar

uthyrningsbar yta

Affärsidé
Vi ska förvalta, utveckla och bygga
kostnadseffektiva och framtidssäkra miljöer
som stödjer våra kunders verksamhet.

Ägarförhållanden

Futurums värdeord
Hållbarhet

Omtanke

Vi använder våra resurser klokt, i det stora och
i det lilla, för att nå en
långsiktig hållbarhet.

Vi är lyhörda och utstrålar en positiv attityd.
När andra ser problem
ser vi lösningar.

Örebroare

Utveckling

Vi bidrar till att utveckla
Örebro kommun. Barn,
föräldrar, pedagoger, folkvalda med fler ska känna
förtroende och trygghet i
att Futurum verkar för hela
Örebro kommuns bästa.

Vi vill upplevas som en
krävande och inspirerade samarbetspartner, arbetsgivare och
samhällsutvecklare.

Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100
procent av Örebro kommun via koncernen
Örebro Rådhus AB, där Futurum är ett av
dotterbolagen. Vi äger, förvaltar och utvecklar miljöer där barn och ungdomar tillbringar
en stor del av sin tid. Våra fastigheter består
till största delen av förskolor och skolor.

Risker och riskhantering
Inom ramen för bolagets internkontroll,
genomförs riskanalyser avseende de
områden som omfattas av bolagets hålbarhetsredovisning. Riskerna beskrivs tillsammans med övriga identifierade risker
och åtgärder för att komma till rätta med
dem, närmare under respektive avsnitt.
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Hållbarhet – globalt och lokalt
Hållbarhet genomsyrar allt Futurum gör och är en del av bolagets
fyra värdeord. Hållbarhet omfattar tre aspekter vilka är den sociala
aspekten, den ekonomiska aspekten och klimat- & miljöaspekten.
2015 beslutade FN:s medlemsländer om den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som hittills antagits: Agenda 2030.

I Agenda 2030 fångas de tre dimensionerna av
hållbar utveckling upp i 17 gemensamma, globala
mål som alla länder ska bidra till. För att lyckas
är arbetet på en lokal nivå avgörande och kommunerna – och deras bolag – har en nyckelroll.
Utmaningarna är globala, men lösningarna är ofta lokala.
Det här är Futurums andra hållbarhetsredovisning. Arbete med att
anpassa affärsplaner och processer efter Agenda 2030 och
lokala mål fortsätter. Men vad
innebär hållbarhetsarbete och
Agenda 2030 för oss på Futurum?
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Vi ska ha en för bolaget bra ekonomisk tillväxt
och ett stabilt resultat för att klara framtida återinvesteringar och underhåll.
Även om vi är ett fastighetsbolag är det framtiden
vi arbetar med. Vi vill ta ansvar för vårt framtida
klimatavtryck.

”Utmaningarna
är globala, men
lösningarna är
ofta lokala”

Hållbarhetsarbete handlar just om att ta
ansvar för det vi gör och de effekter vår
verksamhet ger. Det är att ta ansvar för
de långsiktiga ekonomiska, miljömässiga och sociala resultaten av hur vi
omsätter vår verksamhet.

Hållbarhet är ett stort begrepp för Futurum. Bolaget ska byggaoch förvalta hus på ett hållbart sätt.
Arbeta för smarta energilösningar, miljövänliga
byggnadsmaterial, friskvård och socialt arbete.

Ytterst ansvarig för styrningen av hållbarhetsarbetet är styrelsen, men hållbarhetaspekter
ska vara integrerat som en del i verksamheten. Bolaget ska följa de policyer och riktlinjer som gäller
inom området.

Futurum förvaltar värden för miljarder kronor
för Örebro kommuns invånare.

På Futurum har vi identifierat sju av de mål där vi
kan göra som mest skillnad.
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Futurums arbete med de globala målen
GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Futurum vill erbjuda medarbetarna ett hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och mår bra är
utgångspunkten. Ett lyhört ledarskap där hälsofrågor tas på allvar är en viktig del.

Mål 5: Att arbeta med mångfald utifrån människors lika värde oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion, sexuell läggning och trosuppfattning. Vi ska vara en trygg och
säker arbetsplats där arbete och fritid harmoniserar och det systematiska arbetsmiljöarbetet är en del av det dagliga arbetet för att förebygga ohälsa och olyckor.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Mål 7: Att arbeta för hållbara energilösningar och i förlängningen
en hållbar framtid för barn och ungdomar. Vi ska lämna så litet klimatavtryck som möjligt för framtida generationer.

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och Ekonomisk tillväxt. Bygga upp en
stark ekonomi för att framtidssäkra fastigheternas underhållsbehov.
Att arbeta aktivt och ansvarsfullt för en god arbetsmiljö.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Mål 11: Att investera i hållbara samhällslösningar som kommer
barn och ungdomar till gagn. Att certifiera fastigheterna enligt miljöbyggnad silver och göra sunda materialval är en del av detta.

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Mål 12: Att ställa krav vid upphandling och arbeta för smartare
materialval och tekniker för att minimera klimatavtrycket.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Mål 13: Att fortsatt vara en motor för minskad klimatbelastning
och därmed bidra till en hållbar framtid

Under de följande avsnitten Miljöansvar
och Socialt ansvarstagande finns tydliga
kopplingar till dessa mål.
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Miljöansvar
Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i Futurum Fastigheters
lokaler. Bolaget har därför ett stort ansvar för att minska lokalernas negativa
påverkan på miljön. Futurum har valt att ta en ledande roll i arbetetför ett
resurseffektivt byggande och förvaltning. Bland annat genom ansvarsfullt
byggande och smarta energilösningar.

Förskolan Beckasinen, en av Futurums
konceptförskolor helt byggd i trä
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Ansvarsfullt byggande
Konceptförskolor helt i trä

Medvetna val med SundaHus

En konceptförskola är en förskola s om byggs
utifrån ett redan på förväg genomtänkt koncept
med en gemensam planlösning och funktion. Detta
gör att en fullständig projektering kan undvikas
vilket är både tids- och kostnadseffektivt.

Materialdatabasen SundsHus innehåller
produkter som används i byggprojekt.
Produkterna är specificerade och klassificerade i fem nivåer – A, B, C+, C–
och D, där D är de sämsta produkterna
ur miljö- och hälsosynpunkt.

Redan under 2018 påbörjade Futurum arbetet
med att bygga konceptförskolor helt i trä, vilket
är en viktig del i bolagets strävan efter att minska
CO2-belastning i byggprocessen.

Systemet används av de projektdeltagare som
väljer material till byggprojekten, men också av
Futurums egen personal som förvaltar fastigheterna eller ansvarar för utomhusmiljön. Alla som
väljer material till Futurums fastigheter ska ha
möjlighet att göra ett medvetet val.

En av dessa konceptförskolor i trä är förskolan
Beckasinen, som ligger i natursköna Ormesta,
med inflytt under slutet av 2019.
Förskolegården har byggts som en del av
Örebro kommuns projekt Gröna förskoleoch skolgårdar vilket innebär att barnen ska
stimuleras till en hälsosam utemiljö.
– Här kommer barnen ha stora ytor att leka på,
med mer grönska och mer naturmaterial än vad
man vanligtvis ser på förskolegårdar, säger Peter
Mejstedt, projektledare för bygget av Beckasinen.
– Det här tror jag är en perfekt miljö för ett
litet barn att växa upp i, verkligen miljöer
värdiga våra barn, fortsätter Peter.

Örebro kommun ställer krav på att Futurums
projekt byggs enligt Miljöbyggnad. Utöver
att Sunda Hus Miljödata används för att säkra
kraven i Miljöbyggnad, ställer också Futurum
krav på att i första hand välja produkter som
uppfyller kriterierna för bedömning A eller B.
Idag finns 26 av Futurums projekt dokumenterade
i SundaHus Miljödata med totalt 6737 produkter.
Antalet registrerade produkter per projekt har
under åren ökat från 89 i det första projektet
där SundaHus Miljödata användes till 1047 i
det nuvarande största projektet sett utifrån antal
registrerade produkter i systemet (okt. 2019).

Miljöbyggnad
Futurum uppför och
certifierar alla skolor
och förskolor i enlighet
med Miljöbyggnad nivå
Silver.

Futurum är medlem i
Swedish Green Building
Council (SGBC), Sveriges ledande organisation
för hållbart samhällsbyggande. Som medlem har
Futurum tillgång till Miljöbyggnad – det mest
använda certifieringssystemet för byggnader i
Sverige. En byggnad kan uppnå betyget brons,
silver eller guld och Futurum har valt nivån silver.
Det finns en direkt koppling mellan SundaHus
och Miljöbyggnad/SGBC. De kompletterar varandra på så sätt att Miljöbyggnad tar fasta på det
fysiska huset och hur byggnaden uppförs, medan
SundaHus säkerställer att F
 uturum och samtliga
entreprenörer bygger med miljöklassade material.
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Minskade CO2-utsläpp och nya energieffektiviseringar
2019 är Futurums mest klimatneutrala år hittills och bolaget jobbar hela tiden med
att effektivisera sättet att arbeta. Bolaget har valt att ta en ledande roll i arbetet för ett
resurseffektivt byggande och förvaltning och var bland de första bolagen i Örebro
att ställa krav på CO2-effektivitetvid upphandling av byggentreprenörer.
Att jaga energislukare är tidskrävande och Futurum jobbar
därför ständigt med att effektivisera sina arbetssätt.
Futurums bestånd är till största
delen placerat inom fjärrvärmenätet vilket gör det naturligt
att nyttja kraftvärmen som
huvudsaklig värmekälla.
Där fjärrvärme inte är ett alternativ värms lokalerna med el via
värmepumpar eller biobränsle
via pelletspannor. Futurums
elleveranser kommer i huvudsak från systerbolaget KumBro
Vind AB och är till 100 % vindkraft, men även från byggnadernas egna tak i form av solel.
Futurum har fortfarande en liten
andel fossil energi kvar i form av

olja, som används som spets- och
reservvärme till pelletspannor.
Under 2019 användes 154 MWh
olja (klimatkorrigerad), en liten
ökning jämfört med 2018, beroende på oplanerade driftstopp
på pelletspannor som gjorde
att oljepannor fick gå in som
reserv. Det pågår ett arbete för
att bygga bort denna spets- och
reservvärme, och det arbetet
kommer fortsätta under 2020.
Futurum har valt att ta en ledande
roll i arbetet för ett resurseffektivt
byggande och förvaltning, vilket
har gjort att bolaget var bland de
första i Örebro att ställa krav på
CO2-effektivitet vid upphandling
av byggentreprenörer. Vidare har
Futurums ekonomiavdelning adderat CO2-utsläpp till ekonomiska
investeringskalkyler med resultatet

att mer klimatsmarta alternativ
premieras.
2019 är Futurums mest klimatneutrala år hittills där 99,5 % av
inköpt energi till fastigheterna var
förnyelsebar. Den fossila energi
som kvarstår kommer från olja till
de kvarstående oljepannor som
är på väg att bytas ut, samt från
fastigheter där värmen försörjs via
kulvert från fastighet med annan
ägare (residual fjärrvärme), där
Futurum inte har möjlighet att
påverka vilken värme som köps.
I takt med att forskning och allmänhetens kunskap ökar flyttar Futurum fram gränserna
för bolagets klimatbelastning
vilket innebär att verksamhetens
alla delar samt leverantörsled
kommer omfattas i framtiden.

Futurums CO2-utsläpp 2019 (ton)
Genom medvetna energival har Futurum
sänkt sina CO2-utsläpp från inköpt energi.
I diagrammet visar de grå tårtbitarna hur
stor besparing av CO2-utsläpp som gjorts
till följd av medvetna energival. Den orange
tårtbiten visar Futurums faktiska utsläpp.

Olja; 41
Pellets; 17
Residual fjärrvärme Eon; 100
El, CO2-besparing till följd av
medvetna energival; 7 394

Förnybar fjärrvärme Eon; 0
Solör fjärrvärme; 35

Hur stora CO2-utsläppen blir från respektive
energislag beror dels på hur mycket energi
som använts, dels på hur stora utsläppen
Futurums utsläpp; 608
är per kWh. Mycket inköpt energi av ett
KumBro Vind; 222
energislag med låga utsläpp, kan ändå ge
en relativt hög total, vilket är fallet med
KumBro Vind. Utsläppen är låga per kWh,
Fjärrvärme, CO2-besparing
Egen solel; 12
men vi har köpt mycket el av KumBro, vilket
till följd av medvetna energigör totalen högre än för något annat energival; 2 479
slag. Ser vi till utsläppen per kWh är KumBro
Drivmedel; 180
vårt näst bästa energislag, enbart förnybar
fjärrvärme har lägre CO2-utsläpp. Skulle vi
jämföra KumBro Vind med nordisk el-mix
12
så blirFUTURUM
utsläppen
FASTIGHETER
10-30 gånger
HÅLLBARHETSRAPPORT
större.
OCH ÅRSREDOVISNING
I CO2-utsläppen
2019
för egen solel och KumBro Vind är det själva tillverkningen
av solceller och vindkraftverk som ger upphov till CO2-utsläppen.

Änglandaskolans
idrottshall är sannolikt Sveriges första
energiproducerande
idrottshall.

Smarta energilösningar
Solceller och batterilager
Att utvinna el från solen ligger helt rätt i
tiden och är något som Futurum investerat
både kapital och tid i under de senaste åren.

En av skolorna med batterilager är Ängladaskolan på södra Ladugårdsängen i Örebro –
som även har en intilliggande idrottshall.

Futurum har i dagsläget solceller på på åtta
fastigheter – sju skolor och en brandstation.

Änglandaskolan, tillsammans med idrottshallen, har en total installerad solcellseffekt
på 120 kW och batterilager på 84 kWh.

Fyra av dessa skolor har även batterilager
vilket innebär att den solenergi som skapats
under dagen kan dygnslagras för att sedan
användas när solen har gått ner. Överskottsenergin kan sedan användas både internt och
externt för att kapa effekttoppar och frekvensbalansera elnätet.

Som ett led i Örebro kommuns klimatstrategi
har Futurum ålagts att år 2020 producera 400
MWh solel. Under 2019 uppgick solelsproduktionen till 550 MWh vilket innebär
att Futurum redan i dagsläget uppnått
kommunens mål.

Solceller på Änglandaskolan och
dess intilliggande idrottshall.
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Mikael Karlsson, Futurums
digitaliseringsstrateg.

Futurum på väg in i Framtiden

Smart effektstyrning

Mikael Karlsson arbetar som digitaliseringsstrateg på Futurum och just nu ligger mycket
av hans fokus på energieffektiviseringar och
smarta energilösningar.

På morgonen, när örebroarna duschar, kokar kaffe
och rostar bröd, går det tydligt att se att energi
förbrukningen i Örebro ökar – det blir en så kallad
effekttopp.

Genom ett stort brinnande intresse för teknik –
och vad man kan göra med den för att förbättra
och automatisera Futurums energi och klimatpåverkan – har Mikael många bollar i luften.

Effekttoppar innebär kostnader både för miljö och
ekonomi. Genom smart effektstyrning, där Futurum drar ner på fjärrvärmen i sina byggnader på
morgonen när lokalerna för det mesta är tomma,
hjälper Futurum energibolaget E.ON att spara
effekt. I gengäld får Futurum rabatt på effekttaxan.

– Jag jobbar med allt som är roligt, säger Mikael.
Just nu jobbar jag mest med hållbarhet och
energieffektivisering, batterilager, samt automatisering och digitalisering av processer.

Här är några av de utvecklingsprojekt som är igång just nu:

Sammankopplade byggnader
Under 2020 kommer Futurum som ett av Sveriges
första fastighetsbolag att koppla upp flera skolor
på ett och samma energinät via en nedgrävd kabel
mellan byggnaderna.
Detta innebär i praktiken att det överskott av energi
som produceras i en skola kan skickas över till en
annan skola.
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Satsningen kommer att spara in på både energi och
ekonomi och det första steget, som går av stapeln
under våren 2020, blir att påbörja nedgrävningen
av den sammankopplande elkabeln.

Självreglerande hus
Just nu arbetar Futurum med ett projekt som går
ut på att få hus att bli självreglerande avseende
inomhusventilation.
Vid kall utomhustemperatur tillförs värme i
fastigheter för att bibehålla ett jämnt inomhusklimat. När det sedan blir ett väderomslag, där
temperaturen går från kallt till varmt, måste fastigheten kompensera med kalluft för att kyla ner
fastigheten. Denna tillförsel av kalluft är energikrävande och om man istället kan programmera
fastigheten att i ett tidigt skede reglera temperaturen när en temperaturväxling är förestående,
går det att undvika att få en övertemperatur.
Med hjälp av avancerad AI-teknik, som hämtar
information från SMHI:s prognosdata, är nu
tanken att Futurum ska få husen att lära sig vilka
de bästa driftförutsättningarna är baserat på olika
väderindikatorer. Redan nu är Futurum i testfas
och projektet förväntas bli realitet under 2020.

Smarta städer – Effektiv
fastighetsförvaltning
Futurum har under 2019 investerat i ett system
där all fastighetsdata ska samlas. I systemet
skapas kontroll över åtgärder som har utförts
eller ska utföras. Detta kommer att leda till
en smart, effektiv fastighetsförvaltning.
En framtida plattform för dokument och ritningshantering håller på att byggas upp. Tanken är att
alla befintliga ritningar konverteras från platta
2D-ritningar till smarta 3D-ritningar. Målsättningen är att Futurums alla 500 byggnader ska
finnas konverterade inom kort. Med det nya ritningssystemet kommer bolaget att kunna fortsätta
utveckla och lägga på mer och mer information på
varje byggnad och få detaljerad information om
varje våningsplan i byggnaderna och dess innehåll.
Till slut kommer det att finnas information i systemet ända ner på objektnivå, från golvmaterial och
väggkulör till luftflöde och rumstemperatur, i realtid. De dokument och handlingar som rör ett rum,
en plan eller en hel byggnad, kommer kopplas in
i det nya systemet så att det blir lätt att hitta rätt,
aktuell och relevant information. Detta kommer i
sin tur att leda till en effektiv fastighetsförvaltning.
Arbetet leds till stor del av egen kompetens i
bolaget och Amanda Hedström, byggigenjör och
tillika Futurums BIM-ansvariga*, är en av de
ansvariga för projektet.

FUTURUM FASTIGHETER HÅLLBARHETSRAPPORT
Amanda Hedström,
OCH ÅRSREDOVISNING
BIM-ansvarig 2019

15

(*byggnadsinformationsmodell-ansvarig)

Resultatindikatorer Miljöansvar

Mer yta - mindre energiförbrukning
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I takt med att Futurums fastighetsbestånd ökat har samtidigt energiförbrukningen minskat.
Detta beror till stor del på energieffektiviseringar och automatisering av driften.

Futurums solelsproduktion 2019
Örebro brandstation 98 kW
Mariebergsskolan 23 kW
Tybblelundsskolan 44 kW
Lillåns skola 12,3 kW
Änglandaskolan och idrottshall 128 kW
Norrbyskolan 89,3 kW
Tullängsskolan 129 kW
Vintrosa skola 89,6 kW

Energianvändning MWh
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-
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Olja

Residual
fjärrvärme Eon

Förnybar
Solör fjärrvärme
fjärrvärme Eon
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KumBro Vind

Pellets

Egen solel

Riskhantering Miljöansvar
Policy

Kommunkoncernen har gemensamma styrdokument i form av ett miljöprogram
och en klimatstrategi med tillhörande styrdokument.
Det finns ytterligare styrdokument inom området, bland annat en strategi
för ett giftfritt Örebro och strategiskt miljöanpassat byggande m.m.
Nytt för året är att en kommunkoncerngemensam klimatanpassningsplan
har tagits fram och ett Hållbarhetsprogram som kommer att beslutas under
2020.
Futurums styrelse har beslutat att certifiera alla nybyggnationer enligt Miljöbyggnad silver (SGBC, Swedish Green Building Council) samt nyttja SundaHus
databas med bra miljöval med lägsta klassificering A och B.

Tillämpning
av policy

De viktigaste områden som identifierats och målsatts är energieffektivitet,
minskade CO2-utsläpp, produktion av solenergi, certifiering av byggnader,
miljövänligt material och alternativa byggprocesser för att minska klimatbelastningen.

Väsentliga
risker

De största utmaningarna är kopplade till att arbeta för att öka energieffektiviteten, minska CO2-utsläppen och bygga ansvarsfullt utan att påverka
produktionskostnaden.
En annan utmaning och riskfaktor är klimatförändringarna, vilka påverkar
såväl energiförbrukning som byggmaterial och våra yttre miljöer.

Aktiviteter
för att möta
riskerna

Åtgärd är att fortsatt arbeta med kontroll av rutiner och tekniska anvisningar
för att utveckla tekniken. Arbete med digitalisering av mätmetoder har
påbörjats och kommer att utvecklas under 2020.
Arbete med att bygga klimatsmart och i helt andra byggnadsmaterial har startat
under året. En konceptförskola helt byggd i trä har tagits fram.
Bolaget ska vara aktiva vid planering av tomter för byggande, då hänsyn måste
tas till framtida klimatförändringar.
Planering av bolagets yttre miljö vad gäller plantering av träd och buskar för
att öka den biologiska mångfalden, men också planera för att möta framtida
klimatförändringar.

FUTURUM FASTIGHETER HÅLLBARHETSRAPPORT OCH ÅRSREDOVISNING 2019
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Med visioner om framtida utemiljöer
Sedan Victoria Stensson började jobba som arbetsledare på Futurum har hon
ställts inför nya, spännande utmaningar. En av dessa är att hitta hållbara,
säkra växter som fungerar i barns lekmiljöer, men dessutom måste den
biologiska mångfalden alltid vara i fokus.
När Victoria och hennes medarbetare på yttre
skötsel blir bjudna på sockerkaka och får höra vad
fint de har gjort vet de att de har gjort skillnad
för pedagoger och barn på Örebros skolor och
förskolor.
– Vi har kommit en bra bit på väg. Grönytor och
skolgårdar håller en bra nivå. Det är kantskuret
och trimmat, gräsytorna är fint klippta och skräp
tar vi bort så fort vi upptäcker det.
Hon fortsätter:
– Utomhusytor slits hårt när barn leker, så är det
bara. Och då är det extra viktigt att vi är noga
med finishen.
Vi vill att det ska vara fint där barnen leker, i min
värld blir det roligare att leka då.
– Att plantera ett träd eller en buske är att
plantera för framtiden. Nu, när vi har tagit det
första steget med våra grönytor, är det dags att se
framåt. Visionen är att
”Att plantera utveckla utemiljöerna
med avstamp i det vi
ett träd eller redan har. Bland annat
vill vi byta ut gamla
en buske är
buskar och titta på hur
vi på olika sätt kan
att plantera
främja den biologiska
mångfalden.

för framtiden”

Victoria ger några exempel:
– Jag vill att insekter ska bli ett naturligt inslag
och att det ska finnas blommande växter som bin
kan pollinera. När det gäller lökväxter har vi
planterat 15 000 lökar på fyra olika objekt. 5 000
fler än förra året.
– Tänk dig havet med krokus, tulpaner och andra
lökväxter som barnen kan njuta av. Som de kan
plocka och ta med sig hem.
18
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Futurums satsning på utemiljöerna har inte bara
inspirerat medarbetarna och spridit kunskap
internt. Det har också inspirerat barnen.
– På en skola hade barnen börjat bygga ett hus av
grenar. Det skulle till och med göra en regelbok
för hur det skulle gå till i huset, säger Victoria.

Projekt för biologisk mångfald
Varje år under lågsäsong utbildas personalen
på yttre skötsel i mer eller mindre skräddarsydda
utbildningar utifrån personens kompetens,
arbetsuppgifter och Futurums behov.
Under vintern 2019 utbildades hela personalstyrkan inom grönyteskötsel. Fem av parkarbetarna med längst erfarenhet i yrket kommer
att fortsätta jobba mer självständigt i en mindre
grupp. De kommer att få ett specialprojekt med
förutbestämda mål där de i övrigt får jobba fritt.
Startprojektet, som går under arbetsnamnet
Fjärilsparken, är att ta hand om några av
stammarna från fällda träd och en tom parkyta
utanför förskolan Murgrönan.
Gruppen har fått hela parken till sitt förfogande
och har fått i uppdrag att tänka biologisk mångfald, pedagogiskt syfte, vacker park och miljöer värdiga våra barn.
Parken kommer att kunna användas som ett
lärorum för vår egen personal där vi kan utöva
beskärning på flera sorters träd, testa nya
arbetssätt och maskiner.
Hit ska även intilliggande förskolor kunna gå
med barnen för att upptäcka och studera
insekter och naturens livscykel.

Futurums trädbestånd består av en
hel del yngre träd, men i huvudsak mest äldre.
Med yngre träd menas träd som
planterats inom 10 år och med äldre
träd menas träd som är 70 år eller
äldre.
Genom uppbyggnadsbeskärning
och underhållsbeskärning ger man
träden de rätta förutsättningarna
för att må bra och hålla längre.

FUTURUM FASTIGHETER HÅLLBARHETSRAPPORTVictoria
OCH ÅRSREDOVISNING
Stensson, arbets2019

ledare på yttre skötsel.
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Socialt ansvarstagande
Med social hållbarhet och socialt ansvarstagande menas att få ett stabilt
samhälle på sikt, där människors grundläggande behov blir uppfyllda. Socialt
ansvarstagande är en grundsten i Futurums affärsidé. Alla barn och ungdomar
i Örebro kommun ska kunna erbjudas förskolor och skolor med trygga miljöer.
Trygghet och säkerhet är en viktig fråga, såväl i våra lokaler som på vår arbetsplats.
Mångfald inom alla områden är viktigt, och likaså arbetet med att hjälpa utsatta
grupper i samhället. Futurum strävar efter att medarbetarna ska trivas och må bra.

Mångfald
Jämställdhet
Futurum vill att kvinnor och
män ska ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter
på livets alla områden. Därför
arbetar bolaget aktivt med jämställdhetsfrågor.

Futurums Mångfaldsplan är ett
redskap för att kunna arbeta för
att mångfalden utgår från människors lika värde oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning och trosuppfattning.
Futurum är sedan 2016 HBTQcertifierade och utbildar kontinuerligt ny personal i dessa frågor.

Mångfald är en förutsättning för ett lärande
och utvecklande arbetsliv. Jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet
är därför en naturlig del
i bolagets verksamhet.
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Praktikanter
Under 2019 har Futurum
tagit emot ett 10-tal personer
som varit i behov av att få praktik
och av dessa har bolaget kunnat
anställa 3 för säsongsarbete.
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Trygga miljöer
Futurums skolor och förskolor är
försedda med brand- och utrymningslarm. Dessutom finns ett
högt systematiskt brandskyddsarbete i alla lokaler. Futurums
ambition är högre än
vad lagen kräver.

Friska
medarbetare
Endast 3,9 %
sjukfrånvaro
under 2019.

Mänskliga rättigheter
Under 2019 har Futurum haft fokus på fortsatt utveckling inom området
mänskliga rättigheter. Bland annat genom att arbeta med frågor som
integration och mångfald.

Integrationsarbete
Integrationsarbetet har pågått
länge. Nu tar Futurum ytterligare ett steg genom att validera
kunskapen hos vissa medarbetare på yttre skötsel.
– Det leder till yrkesbevis
motsvarande tre års gymnasiestudier, berättar Jeanette
Hellnemo, personalchef.
Yttre skötsel på Futurum är en
smältdegel av människor från
världens alla hörn. Här jobbar
15 nationaliteter och det talas
många olika språk; arabiska,
persiska och turkiska för att
nämna några. Förutom att vara
oerhört viktig för verksamheten,
är avdelningen också det främsta exemplet på Futurums framgångsrika integrationsarbete.
– Vi har satsat på våra medarbetare redan från start. Under
en längre tid har vi försökt
hitta former för att hjälpa till
att integrera människor som
står utanför arbetsmarknaden av olika skäl i vår organisation, säger Jeanette.

Vi erbjuder språkkurser och
tolkhjälp i de fall det behövs.
För många som börjar hos oss
är det också en trygghet att
det redan finns någon bland
våra medarbetare som pratar
deras språk, det betyder väldigt mycket, säger Jeanette.
Under 2020 börjar arbetet
med att validera kunskapen hos vissa av medarbetarna på yttre skötsel.
– Det handlar om ett tiotal
som har jobbat hos oss sedan
2012. Vi kommer att ha viss
valdering även för praktikanter, berättar Jeanette.
Valideringen innebär att medarbetarna bevisar sin kunskap
inom olika områden. Det leder
till att de får ett yrkesvis som
motsvarar tre års gymnasiestudier enligt Skolverket. Med
beviset i handen har de bekräftat
sina kunskaper och får ett ännu
stadigare fotfäste på arbetsmarknaden.

– Det är ett gediget jobb vi
gör. Och det betyder mycket
för både våra medarbetare och
för oss som företag. Vi vill
vara attraktiva för våra medarbetare och när vi rekryterar.
Under 2019 blev Futurum
prisbelönta för sitt jämställdshetsarbete.
– Vi arbetar med mångfald och
jämställdhet i ett brett perspektiv och har en öppen inställning
till människors olikheter. Alla
medarbetare är till exempel
utbildade i HBTQ-frågor. Här
finns ingen ”vi och dom”-mentalitet. Yttre skötsel har varit
ett draglok både när det gäller
integration och jämställdhet,
säger Jeanette och tillägger:
– Det här är ett arbete som
pågår varje dag, i det stora
och det lilla. Självklart svävar
vi inte runt på rosa moln hela
tiden. Men med empati och
humanitet gör vi vårt yttersta
för att det ska fungera, och vi
har kommit en god bit på väg.

Via Komjobb och organisationer som FUFA och Activa har
många av Futurums nuvarande
medarbetare fått in en fot på
arbetsmarknaden. Och väl där,
har de blivit väl omhändertagna och utvecklats både i
sitt yrke och som människor.
– Vi har tagit in många praktikanter och avsatt en tjänst
som bara tar hand om dem.
21
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Gebremeskel som är nyanställd på Futurum.

Anneli Norrby, chef
på yttre skötsel.

Cirka 15 % av de
anställda på Futurum
är av utomnordisk
bakgrund

Mångfald är kunskap

Mångfald. För de flesta innefattar det etnicitet, hudfärg och religion. Anneli
Norrby har en annan syn på saken. Som chef för avdelningen yttre skötsel
lever Anneli mitt i mångfalden på Futurum. Alla gör det. Futurum är mångfald.
Mångfald är kombinationen av alla våra olikheter.
Man och kvinna, yngre och äldre, kort och lång,
smal och rund, ljushårig och mörkhårig – allt detta,
och mycket mer, ingår i begreppet mångfald för
Anneli. Lägg till kulturella skillnader, att det finns
medarbetare med funktionsvariation som dyslexi
och dövhet och att vissa kan svenska och andra
inte – och innebörden av mångfaldsbegreppet har
fått en helt annan dimension. Den rätta dimensionen, enligt Anneli.
– Betydelsen av mångfald som vanligtvis används
är för snäv. Det är betydligt mer komplext än så.
Ytterligare en aspekt på mångfald är kunskap.
– Vi är runt 45 personer som jobbar på yttre
skötsel. De flesta är inte utbildade i arbetsuppgifter som tillhör området, inte mer än att de kan det
mest basala som att klippa gräs och kratta löv.
Successivt har alla lärt sig, och vissa har hittat sitt
specialområde. Men om man tar våra fem arbetsledare är bara en trädgårdsutbildad.
Okunskap skulle normalt innebära att dörren till
arbetsmarknaden är stängd.
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– Så är det inte hos oss. Många av medarbetarna
på yttre skötsel har kommit in som praktikanter eller genom en arbetsmarknadsåtgärd. Väl
här har de visat att de har lätt att lära och att
de vill lära. Och naturligtvis har de bra mentorer som hjälper dem på vägen, säger Anneli.
Fråga vad Futurum är känt för och de flesta svarar
”de bygger förskolor och skolor”. Vad Futurum
borde vara lika känt är att företaget bygger möjligheter för människor.
– Med vårt synsätt hjälper vi dem som står långt
från arbetsmarknaden att få in en fot i arbetslivet
och få praktik på sitt CV. Vi ger dem förutsättningar
inte bara att få börja jobba, utan också att gå vidare
om de vill.
Anneli Norrby är sinnebilden av öppenhet. Inte
oväntat säger hon att hon brinner för människor
och inte ser hinder, utan lösningar. Det genomsyrar inte bara henne, utan hela Futurum.
– Man får inte vara rädd för att det ska bli fel och
tokigt, och se det som ett misslyckande. Tvärtom,
om något blir tokigt, är det ett fantastiskt tillfälle att
lära sig något nytt.

När språket förenar
– Hanna är proffs på teckenspråk. Säger Jesper Melin och tittar på sin kollega.
Han är döv och hon är hörande. Ändå jobbar de ihop utan problem. För på Futurum
kan nämligen många teckenspråk och vet hur man bemöter en icke hörande.
Jesper har jobbat lite mer än ett halvår på Futurum när vi träffas. Han är den första döva medarbetaren på företaget. När han började på yttre
skötsel var det inget snack – alla där skulle ha
möjlighet att få utbildning i teckenspråk för att
kunna kommunicera med sin nya arbetskompis.
– Det är fantastiskt att företaget satsar på teckenspråksutbildning för många som jobbar här.
Futurum är en förebild, jag vet inget annat företag i Sverige som har gjort något liknande. Mina
döva kompisar är avundsjuka, de vill ha det
likadant på sina jobb, säger Jesper och fortsätter:
– I och med att
många kan teckna
många kan teckna känner jag mig delaktig i gruppen. Det
betyder jättemycket
känner jag mig
för mig att många
delaktig i gruppen” förstår hur man
kommunicerar med
en döv. Och alla försöker verkligen, vi behöver
inte våra mobiler längre för att prata med varandra.

”I och med att

Kollegan Hanna Larsson nickar. Hon jobbar också
på yttre skötsel och arbetar en hel del tillsammans

med Jesper.
– Att kunna teckna underlättar mycket för oss
hörande. När jag jobbar ihop med Jesper kan jag
göra mig förstådd direkt utan att ställa en fråga
via mobilen. Jag tänker nästan inte på att han inte
hör. Han peppar alla att teckna. Och skulle något
inte funka eller bli fel, då skrattar vi bara åt det.
För Jesper är det inga problem att jobba tillsammans med hörande.
– Jag har gjort det tidigare, så jag är van. Men det
har aldrig gått bättre än här på Futurum. Det beror
på att alla vill kommunicera med teckenspråk och
blir uppmuntade att göra det.
– Jag är jätteförvånad att det har gått så bra.
Hanna, till exempel, är hur bra som helst på
att teckna. Hon har lärt sig mycket på bara ett år
och skulle kunna bli lika bra som en som alltid
har använt teckenspråk. När man lär sig att teckna
på en lite djupare nivå, då är det skitroligt.
Om framtiden på Futurum säger han:
– Den är ljus och positiv. Och det vore extra roligt
om det började fler döva här.
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Hanna Larsson och Jesper Melin.

Personal
Futurums framgång är helt beroende av dess duktiga medarbetare.
Deras motivation, kompetens och servicekänsla är avgörande för verksamhetens resultat och kvalitet och därmed för trygga anställningar.
Bolagskulturen drivs av en passion att ge våra barn värdiga miljöer.
Attraktiv arbetsgivare
På Futurum tror vi på våra medarbetare. Deras
motivation, kompetens och mångfald är avgörande för vår verksamhets resultat och kvalitet.

När nya tjänster eller vakanser uppstår tittar
bolaget i första hand alltid på möjligheterna
att rekrytera internt innan annonsering sker.

Personalen är det som gör Futurum till vad
det är – ett kommunalt bolag som alltid sätter
barnens bästa i fokus. Därför arbetar Futurum
aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

De anställda uppmuntras även att fördjupa
befintliga nätverk och att etablera nya.

För att de anställda ska få ihop sitt livspussel och
kunna balansera jobb med fritid erbjuder
Futurum bland annat flexibel arbetstid, möjligheter att arbeta hemifrån och att dessutom
träna på arbetstid.
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Nya chefer som anställs erbjuds att genomgå
externa ledarskapsutbildningar.

Socialt ansvarstagande

Futurum försöker aktivt att tillvarata den kompetens som medarbetarna besitter och vidareutveckla
den genom till exempel internutbildningar.

Som kommunalt bolag tar Futurum ett socialt
ansvar för att hjälpa människor som står långt
ifrån arbetsmarknaden så att de ska kunna få
möjlighet till praktik och i förlängningen
också ett riktigt jobb.

Futurum erbjuder kontinuerlig kompetensutbildning, och även utveckling genom intern praktik,
och möjligheten att pröva andra arbetsuppgifter
inom bolaget.

Futurum tar kontinuerligt emot praktikanter från
Örebro kommun, Activa och olika arbetsmarknadsprojekt. Att vara praktikant på Futurum innebär att
man får med sig referenser för kommande arbets-
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Ett glatt och trött Futurumgäng efter ett träningspass.

sökningar och vissa av bolagets praktikanter har
också erbjudits arbete på Futurum efter avslutad
praktikperiod. Under 2019 har Futurum haft ett
10-tal personer som varit i behov av att få praktik
och av dessa har 3 anställts för säsongsarbete.

Hälsofrämjande arbete

Futurum tar även emot ungdomar/unga vuxna som
har praktik i sina yrkesutbildningar, allt från några
dagar på högstadiet till gymnasieutbildningar och
universitetsstuderande. Futurum har vidare mentorskap mot Örebro universitet och erbjuder praktik
för LIA-studenter och andra yrkeshögskolor.

Förutom friskvårdsbidrag ges de anställda även
möjlighet att gå på massage under arbetstid och
dessutom har det under året även hållits crossfitpass i Futurums eget gym med personlig tränare.

Personal som trivs
På Futurum trivs personalen. Det kan vi se tydligt
genom en hög frisknärvaro, ett gott arbetsklimat
och desutom att våra medarbetare visar ett stort
engagemang.
Under 2019 utgjorde sjukfrånvaron på Futurum
endast 3, 9 %, vilket är lägre än branschgenomsnittet på 4, 71 %.

Sjukfrånvaron var
under 2019
3, 9 %, jämfört
med branschgenomsnittet på
4, 71 %.

Futurum försöker stimulera sina medabetare att på
olika sätt ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande, därför görs stora satsningar på friskvård.

Futurum har även gjort insatser för all personal
i form av anmälningsavgifter till Vårruset, Gubbracet och Blodomloppet. Bolaget fortsätter med
kontorsmassagen och erbjuder sedan år 2017
förmånscyklar för tillsvidareanställd personal.
Sedan 2016 får Futurums personal, på betald
arbetstid, träna en timma i veckan på Friskis
& Svettis Öster. Varje måndag erbjuds ett
instruktörslett fysik- eller styrkepass.
Statistiken för år 2019 säger att ca 80 medarbetare
deltog på dessa pass i olika utsträckning, vilket
motsvarar ca 73 %.

Under utgången av 2019 har
Futurum 110 anställda med
könsfördelningen
70 % män och 30 % kvinnor.
Detta innebär att andelen kvinnor
ökat med 1,6 % jämfört med
föregående år.

Medelålder
Kvinnor: 38,9 år
Män: 47,2 år 		
Snitt totalt: 44,7 år.
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En chans att flyga vidare
Josefin Gäwerth är en av flera skoltrötta ungdomar som fått inspiration att börja plugga
under sin tid som säsongare på Futurum.
– Plötsligt kände jag att ”nu är det dags”.
Josefin började som säsongare på Futurum 2016 och
blev fast anställd på yttre skötsel året efteråt. Då var
hon skoltrött och visste inte säkert vad hon ville utbilda sig till. Nu pluggar hon till sjuksköteska och
säger att det var tiden på Futurum som gjorde att
hon tog steget.
– Att bli sjuksköterska hade länge funnits i tankarna.
Under tiden på Futurum så växte jag som person,
fick ny kunskap och kände ett enormt stöd från alla
kollegor. Det gjorde att jag blev peppad och kände att
jag såklart skulle klara av att bli sjuksköterska, att
jag vågade utmana mig själv.
Utbildningen började hösten 2019 och efter tre år blir
Josefin färdig sjuksköterska. Hon jobbar fortfarande
kvar på Futurum helger och vissa veckodagar, och det
händer att hon sitter och pluggar på sin arbetsplats.
– Det är härligt att se att Josefin har tagit steget, säger
Anneli Norrby, chef för Yttre skötsel. Det är flera med
henne som har varit säsongare och sommarjobbare
på Futurum och haft det som avstamp för att plugga
vidare.
Josefin Gäwerth.

Elsa Englund utbildar sig till brandman
och är en av de sju säsongarna som
arbetar på Futurum.

Det är fascinerande att se dem komma hit skoltrötta
och sedan få energi och självförtroende att förverkliga sina yrkesdrömmar.
Förutom Josefin är det ytterligare sju sommarjobbare och säsongarna som nu utbildar sig till sina
drömyrken – förskollärare (två stycken), civilekonom, gymnasielärare, brandman, ingenjör och
musikalartist.
– De flesta är kvar hos oss i upp till fyra år. Redan
efter ett par år märks det att de börjar funderna på
vad de ska göra härnäst. Så, en dag, är det adjö. Lite
tråkigt är det förstås, men det är underbart att se
dem flyga vidare, och att vi har hjälpt dem en bit på
vägen, säger Anneli.
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Antikorruption
För att Futurum ska kunna leva upp till målet om ”Miljöer vädiga
våra barn” behöver det prägla alla led. Som en betydande beställare
av både varor och tjänster, är det viktigt att Futurum ställer krav på
alla leverantörer, stor som liten.
Arbete mot korruption, mutor och bestickning
är en viktig del av Futurums verksamhet och
handlar bland annat om att förhindra att personal inom bolaget utsätts.
Bolaget tar starkt avstånd från användande av
otillåtna förmåner och från alla former av korruption och mutor och känner ett stort ansvar
för att agera transparant och påverka branschen
positivt, och alltid tåla en granskning. För att
undvika att situationer uppkommer finns en
kommunkoncerngemensam policy för mutor
och korruption som behandlar detta område.
Dessutom finns det en visselblåsarfunktion.
Policyn är implementerad i Futurums verksamhet och följs upp genom bolagets internkontroll. Vid alla upphandlingar gäller 13
kapitelet 1§ i LOU, där bland annat regler om
mutor och bestickning hanteras. Risk för mutor
finns inom alla områden, i olika omfattning.

De områden som bolaget självt i sin riskanalys har bedömt som mest utsatta är upphandling/ inköp, samt större entreprenader.
För att säkerställa att personalen har tillräcklig
kunskap om vilka situationer och händelser som
riskerar att falla under korruption, mutor och
bestickning, samt hur de ska agera i sådana
situationer, är det viktigt att utbildning sker
löpande där de beslutade rutinerna och policyn
gås igenom.
Under 2019 genomförde Örebro kommuns lekmannarevisor en granskning avseende bolagets
Förebyggande arbete mot oegentligheter. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om det
förebyggande arbetet mot är ändamålsenligt.
Vissa avvikelser framkom efter granskningen
och dessa kommer bolaget arbeta mer med
under 2020.

Benny Fägerstad är upphandlingsansvarig
på Futurum och är den som säkerställer att
alla upphandlingar genomförs i enlighet
med LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.
Benny är den person som har längst erfarenhet av upphandlingar och har sedan Futurum bildades, 2012, haft ansvaret för detta.
Det är viktigt – ja, helt avgörande – att
Futurum är transparanta i sina upphandlingar, så att tänkta anbudsgivare vill lägga
ner tid och kraft på att lämna anbud.

Benny Fägerstad.
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Riskhantering Socialt ansvarstagande
Policy

I enlighet med ägardirektivet ska Futurum i samverkan med kommunen, föreningar och andra
organisationer sträva efter att skapa en god uppväxtmiljö för barn och unga.
Alla lagstadgade myndighetskrav som är kopplade till Futurum som fastighetsägare ska uppfyllas.

Tillämpning
av policy

Regelbundna besiktningar för att uppfylla alla myndighetskrav, såsom systematiskt
brandskyddsarbete (SBA), besiktning av hissar, lekplatser, radon, brandlarm, larm- och
passersystem med mera.

Väsentliga risker

Skadegörelse kan motverka trivsel och trygghet för både barn, unga och vuxna i våra
förskolor och skolor,men också i det omgivande samhället.
Risk för att personer som vistas i våra lokaler utsätts för oönskade händelser
om inte myndighetskrav/besiktningar har genomförts.
Hot och våld mot medarbetare eller samarbetspartners.

Aktiviteter för att
möta riskerna

Arbete hur Futurum kan arbeta för minska skadegörelsen i fastigheterna kommer att arbetas fram under 2019.
Ett system har inhandlats samt personella resurser har avsatts för att under 2019 bygga ett kontrollsystem för
myndighetskrav. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020.

Riskhantering Mänskliga rättigheter
Policy

Koncerngemensam Jämställdhetsstrategi.
Den av Futurums styrelse antagna Jämställdhets- och mångfaldhetsplanen.
I enlighet med ägardirektiv ska Futurum i samarbete med andra aktörer möjliggöra anställningar

Tillämpning
av policy

Futurum har certifierat all personal i HBTQ-frågor och utbildar kontinuerligt ny personal.
Lönekartläggningar genomförs årligen.
Samarbete med olika aktörer för att erbjuda praktikplatser till arbetslösa. Erbjuda praktikplatser/
anställning till individer med funktionsvariationer.
I varje upphandling ställs krav på social hänsyn.

Väsentliga risker

Svårt att följa upp att entreprenörer uppfyller kravet på anställningar av social hänsyn enligt bolagets krav.
Bristande kontroll av arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.
Lokalerna är inte anpassade till alla.
Svårt att nå ut till de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Aktiviteter för att
möta riskerna

Alla arbetsledare och chefer ska ha en väl kännedom om policyn och även en rutin för hur.
Kraven som ställs i upphandlingar om anställningar måste följas upp.
.
Rutiner för kontroll av att leverantörerna följer lagar och regler måste utarbetas
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Riskhantering Personal
Policy

Futurum har en rad styrdokument, policys och riktlinjer inom personalområdet. Bolaget
arbetar regelbundet med utbildningar inom Arbetsmiljöområdet.

Tillämpning
av policy

Futurums ställer krav, skapar engagemang och ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
i en ständigt lärande organisation.
Nytt för 2019 är att ett arbete med validering av kunskaper (Yrkesbevis) kommer att påbörjas.

Väsentliga risker

Futurum har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket är viktigt for att säkerställa kompetensbehovet i framtiden, både genom nyrekryteringar men framför allt genom att kunna be-hålla befintlig personal.
Om personalen inte trivs på arbetsplatsen riskerar det att leda till ohälsa, sjukskrivningar och större personalomsättning.
Många medarbetare med specialistkunskaper är svåra att ersätta

Aktiviteter för att
möta riskerna

Hälsofrämjande arbete och friskvård. Mål och uppföljning av sjukfrånvaro finns rapporterad.
Utbilda befintlig personal för att höja kompetensnivån och erbjuda intern praktik för att pröva nya arbetsuppgifter

Riskhantering Antikorruption
Policy

Kommunkoncerngemensam policy för mutor och korruption.
Upphandlingspolicy och riktlinjer för Direktupphandling

Tillämpning

Policyerna är implementerad i Futurums verksamhet.

Väsentliga risker

Det finns risk för mutor inom flera områden, främst upphandling/inköp och större entreprenader.
Risken för mutor inom verksamheten bedöms dock som mycket låg, men konsekvensen av en eventuell
muta skulle bli betydande. Tänkbara konsekvenser är förtroendeskada, juridiska och ekonomiska
konsekvenser. Risk för korruption, mutor och bestickning bedöms främst kunna uppstå på grund av
externa leverantörers agerande, okunskap eller obetänksamhet.
Det saknas vissa riktlinjer inom ramen för det förebyggande arbetet.
Visselblåsarfunktionen fungerar inte, och det går i dagsläget inte att vara anonym.
Löpande utbildningar saknas eller är otillräckliga, vilket kan leda till okunskap bland personalen, vilket i sin tur kan innebära felaktig hantering om de utsätts för situationer.

Aktiviteter för att
möta riskerna

Utbildning bör ske kontinuerligt, och ett program för detta behövs ta fram under 2020.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Futurum Fastigheter AB, org.nr 556736-6215
Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 (sidorna 4 - 29) och för att
den är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning

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

En hållbarhetsrapport har upprättats.
Örebro den 2/3 2020
Ernst & Young AB

Per Modin
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Futurum Fastigheter i Örebro AB, org.nr 556736-6215

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Futurum Fastigheter i Örebro AB för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Futurum Fastigheter i Örebro ABs finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Futurum Fastigheter i Örebro AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamhet en eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

32

FUTURUM FASTIGHETER HÅLLBARHETSRAPPORT OCH ÅRSREDOVISNING 2019

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

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Futurum Fastigheter i Örebro AB för räkenskapsåret
2019-01-01 – 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Futurum Fastigheter i Örebro AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fatt
ade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Örebro den 2 mars 2020
Ernst & Young AB

Per Modin
Auktoriserad revisor

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

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

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Förvaltningsberättelse 2019
Styrelsen och verkställande direktören för Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum),
organisaionsnummer 556736-6215, får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2019.

Ägarförhållanden

Futurum ägs till 100 procent av Örebro Rådhus AB, organisationsnummer 556005-0006, som i sin tur ägs av Örebro kommun
till 100 procent.

Allmänt om verksamheten

Bolagets ändamål är att förvärva, äga, upplåta, utveckla
och överlåta fastigheter för att i första hand tillgodose Örebro
kommuns behov av lokaler och anläggningar för verksamheter
inom barn och utbildning, social verksamhet samt motion och
rekreation. Bolaget har sitt säte i Örebro.

Fastighetsbeståndet

Futurum äger och förvaltar huvuddelen av Örebros för-, grundoch gymnasieskolbyggnader.
För närvarande äger Futurum 136 fastigheter. Av dessa är 72
förskolor, 44 grundskolor och 3 gymnasieskolor. I fastighetsbeståndet finns även 17 fastigheter med boenden, lokaler, garage
och brandstationer.
Den uthyrningsbara ytan uppgick vid utgången av 2019 till
379 524 (378 173) kvadratmeter.
Det planenliga restvärdet för byggnader, mark, markanläggningar uppgick vid årsskiftet till 4 179,9 (3 805,1) mkr.
Futurum ansvarar även för förvaltningen av en stor del av Örebro kommuns fastighetsbestånd, vilket betyder att Futurum under
2019 förvaltade ytterligare cirka 300 fastigheter.

Investeringar i nyproduktion, om- och tillbyggnad

Totalt har bolaget under året färdigställt investeringsprojekt helt
eller delvis till 426,4 (682,7) mkr. Under verksamhetsåret färdigställdes tre förskolor: Lillån, Silva och Stora Mellösa. Dessutom
färdigställdes Almby Södra skola, Änglanda idrottshall och parkeringshus samt delvis skolorna Almby, Navet och Olaus Petri.
Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till 327,4 (305,0) mkr
vilket främst utgörs av nybyggnation av Svealundskolan, Tengvalla Idrottshallar, förskolorna Beckasinen och Fiskgjusen samt
ombyggnation av skolorna Adolfsberg, Almby, Lillån, Navet och
Norrby.

Hyresintäkter

Bolagets hyresintäkter uppgår till 473,7 (449,4) mkr vilket ger
en snitthyra på 1 248 (1 188) kr/kvm. I hyran ingår el och värme.

Underhållsåtgärder

Bolaget har under verksamhetsåret genomfört underhållsåtgär-

der för 103,6 (103,0) mkr. Av dessa underhållsåtgärder har 84,1
(87,7) mkr aktiverats.

Värdering av fastighetsbeståndet

Värderingen av bolagets fastigheter per 2019-12-31 uppgår till
6 074,1 (5 401,4) mkr, att jämföra med det bokförda värdet på
4 179,9 (3 805,1) mkr.

Köp och försäljningar under året

Bolaget har under året sålt Rörstömsälven 25 för 0,8 mkr samt
förvärvat Örebro Kolonilotten 4 för 1,6 mkr för att kunna bygga
Alnängarnas förskola.

Resultat och ställning

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 43,8 (72,5) mkr.
Resultatet har påverkats av helårseffekt av avskrivningar för projekt som avslutades under 2018 samt räntederivat som gjordes.
Bolagets synliga egna kapital uppgick till 493,7 (479,8) mkr per
2019-12-31. Soliditeten uppgår till 10,8 (11,4) procent.

Väsentliga händelser under året
Unik energilösning

Som ett steg i satsningen på solel har Futurum byggt Örebros
enskilt största batterilager på Änglandaskolan. Det är en unik
och banbrytande lösning som bygger på att två huskroppar delar
på ett gemensamt batterilager. Med hjälp av smart styrning kan
man styra var energin ska användas. Vidare används geolager
och värmepumpar för att utvinna lagrad solenergi ur marken. Den
intilliggande idrottsbyggnaden är byggd för att vara ett plusenergihus, det vill säga att mer förnybar el än man gör av med produceras. Det är en otrolig vinst både för miljön, skattebetalarna och
inte minst för våra barn.

Hyresgästundersökning

Under 2019 genomförde bolaget sin första hyresgästundersökning där rektorer och administrativa samordnare för sammanlagt
17 skolor och förskolor fick betygsätta Futurums arbete som
fastighetsägare genom djupintervjuer. Målet var att få snittbetyg
på 3,5 på en 5-gradig skala och resultatet blev 4,3!
Det speciella med detta betyg är att när Futurum bildades 2012 startade bolaget med ett fastighetsbestånd
som var i väldigt dåligt skick samt en serviceorganisation
som inte hade rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.
Att nu få ett kvitto på att Futurums kunder uppskattar bolagets arbete är fantastiskt och ger fortsatt energi till att leva
upp till bolagets vision –”Miljöer värdiga våra barn”.

Konceptförskolor i trä

Under 2019 påbörjades byggnation av två nya förskolor i
Ormesta. En av dessa färdigställdes vid årsskiftet. Bolaget är stolt
över att numera bygga förskolor helt i trä vilket är viktigt utifrån
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strävan att minska CO2-belastning i byggprocessen. De färdigställda förskolorna som byggts enligt konceptförskola 2.0 har även
granskats av ett externt företag som har jämfört sju förskoleprojekt
i Sverige. Resultatet visar att Futurums konceptförskolor ligger i
absolut toppklass såväl när det gäller produktionskostnad som
miljöfaktorer. Låg produktionskostnad och låg klimatbelastning
stämmer väl överens med bolagets vision.

Årets person inom hållbart byggande

Swedish Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande
organisation för hållbart samhällsbyggande. Varje år utser SGBC
årets person inom hållbart byggande. Under 2019 nominerades Futurums Vd Göran Lunander till priset med nomineringen
”Görans ledarskap och engagemang för ett hållbart byggande
och en hållbar fastighetsutveckling har varit central från det att
det kommunala bolaget Futurum Fastigheter startades 2012. Med
visionen ”Miljöer värdiga våra barn” i fokus har han drivit, präglat
och utvecklat bolaget och sina medarbetare i en tydlig riktning
mot en hållbar miljö för de barn, unga, lärare och pedagoger som
vistas i bolagets fastigheter. Hans egenskaper som ledare och
visionär med stark verklighetskoppling, bidrar till att anställda på
Futurum, barn, föräldrar och inte minst alla örebroare (medborgarna) kan känna sig trygga i den utveckling som Futurum bidrar
till.

Bolagets förväntade framtida utveckling och
väsentliga risker samt osäkerhetsfaktorer

När Futurum bildades 2012 stod bolaget inför en tuff utmaning
med ett fastighetsbestånd som hade ett stort eftersatt underhåll.
Samtidigt har bolaget sedan starten varit inne i en expansiv fas i
takt med ett växande Örebro. Futurum har investerat och reinvesterat för drygt 3 100 mkr samt underhållit för dryga 800 mkr sedan
starten.
Futurum är idag på en bra plats men måste slå vakt om att

ha en fortsatt hållbar och sund ekonomi för att klara av framtida underhåll och reinvesteringar. En hållbar och sund ekonomi skapas genom kloka beslut och Futurum strävar efter
att trygga goda förutsättningar för framtiden. För att Futurum
ska möjliggöras att fortsätta sin lyckade resa – och inte riskera att lämna efter sig samma utmaning som bolaget mötte
2012 – krävs fortsatta goda resultat och positiva kassaflöden.
Under de kommande fem åren planerar bolaget för en liknande
expansion som bolaget har haft sedan starten. Till detta kommer
även en lång rad ombyggda förskolor och skolor där ytan är densamma men där standarden kan jämställas med nyproduktion.
Hittills har alla om- till- och nybyggnationer som genomförts
värderats högre av marknaden än det bokförda värdet vilket är
ett tecken på sunda investeringar för att undvika nedskrivningar.
Sammantaget har bolaget således en sund utveckling av sina
fastighetsvärden. Då marknaden är sådan där kundens betalningsvilja ytterst avgör om projekten är konkurrenskraftiga och
kan genomföras eller inte, måste bolaget möta det högre kostnadsläget med ett större fokus på att bygga billigare och smartare
men med bibehållen kvalitet.
Bolagets räntekostnad uppgår till 57,3 (39,7) mkr. Av bolagets
upplåningsportfölj på 3 824 mkr är 81,1 (65,3) procent säkrat i
räntederivat, med en genomsnittlig räntebindningstid på 5,5 (4,2)
år.
Ambitionen är att bibehålla bra kassaflöden genom att inte överstiga en räntenivå på 2 procent de närmsta 5 åren. Dessutom ska
bolaget arbeta för att öka den genomsnittliga räntebindningstiden
till minst 6 år.
Av bolagets hyresintäkter utgör 94 (94) procent hyror från kommunala hyresgäster. Hyreskontraktens längd varierar mellan 3–10
år. Vakansgraden i beståndet är väldigt låg, då det råder brist på
både skol- och förskolelokaler i kommunen. Bolagets hyreskontrakt är idag reglerade enligt KPI-index. Då KPI:s ökning inte motsvarar driftkostnadernas ökning per år (2-3procent) kan detta på
lång sikt riskera bolagets ekonomi.

Flerårsöversikt
Ekonomisk översikt, belopp i mkr

2019

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning
Hyresintäkter
Driftkostnader
Underhållskostnader
Driftnetto
Finansiella kostnader

483,5
473,7
-199,3
-29,3
254,9
-57,3

457,0
449,4
-185,2
-26,6
245,3
-39,7

388,9
376,7
-160,6
-24,1
204,2
-37,1

364,0
348,4
-152,1
-37,8
174,1
-29,3

332,7
318,2
-143,2
-38,7
150,8
-33,8

43,8
22,9

72,5
57,4

52,9
41,2

33,4
26,0

48,7
37,4

4 562,0
10,82
6,39

4 214,8
11,38
7,09

3 868,8
10,92
6,99

3 107,7
12,32
6,77

2 762,3
12,86
6,82

Resultat efter finansiella kostnader
Redovisat resultat
Balansomslutning
Soliditet %
Direktavkastning %

Nyckeltalsdefinitioner framgår av redovisningsprinciperna.
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Finansiering och användning av finansiella instrument Riskbedömning och intern kontroll
Bolagets upplåning finansieras via Örebro kommun som ansvarar för att säkerställa bolaget det lånebehov som föreligger. Säkring av ränterisk görs genom räntederivat som effektivt säkrar
kassaflödesrisk i räntebetalningar (se not 1).
Räntekostnaderna uppgår till 57,3 (39,7) mkr och bolaget
låneskuld per 2019-12-31 uppgår till 3 824 mkr, och utgörs av lån
hos Örebro kommun. Lånen är upptagna enbart i svensk valuta
och till rörlig ränta.
Räntekostnaden är en stor post i bolagets resultaträkning och
kostnaden kan förändras kraftigt vid förändringar i marknadsräntor. För att hantera ränterisken har räntederivat använts.
I bolagets Riktlinjer för Finanshantering anges ansvarsfördelning, regler och riktlinjer för finansieringsverksamheten. Räntederivat bokförs med mellanskillnaden av betalningsströmmars netto
som räntekostnad.
Av bolagets låneskuld har 81,1 procent säkrats med räntederivat, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 3 100 mkr. Marknadsvärdet på derivaten uppgår per 2019-12-31 till
-182,6 (-125,7) mkr. Marknadsvärdet är det pris som marknaden är villig att betala för derivaten på balansdagen jämfört med
anskaffningspriset. Negativt belopp visar undervärden, det vill
säga orealiserade förluster på derivaten. Förändringar i marknadsvärdet redovisas varken i resultat- eller balansräkningen.
Den vägda genomsnittliga räntan beräknas till 1,44 (1,42) procent och genomsnittlig räntebindningstid 5,5 (4,2) år. Förfallotidpunkten för dessa sträcker sig mellan 2022 - 2039.

Mål och måluppfyllelse
Ägarens uppdrag och bolagets vision har via bolagets
affärsplan översatts till strategier, verksamhetsmål och
aktiviteter inom fyra målområdena:
•
•
•
•

Barn och ungas behov
Hållbar tillväxt
Människors egenmakt
Trygg välfärd

Omfattning och bedömning av riskhantering i sin helhet, och
för den finansiella rapporteringen i synnerhet, görs kontinuerligt
av bolagsledningen, styrelse och revisorer. Ekonomi-, förvaltningoch projektavdelning arbetar sida vid sida och gör fortlöpande
uppföljningar och analyser av fastighetsnivå på resultat-, balansoch projektnivå för att säkerställa att riktlinjer följs. Översyn av
attest- och behörighetsordning ses regelbundet över och ändras
vid behov.
Bolagets verksamhet, finansiella hantering och förvaltning revideras årligen av bolagets revisorer som rapporterar iakttagelser
och eventuella synpunkter direkt till styrelsen. Styrelsen utvärderar regelbundet den information som bolagsledningen och revisorerna lämnar.
Ekonomisk uppföljning sker tertialvis mot budget och prognos.
Rapportering sker till bolagsledning, styrelse, revisorer och ägare.
Principer för redovisning, rapportering och revisionssynpunkter
gås igenom vid ordinarie revision av årsbokslut.
Det pågår en ständig ändamålsenlig utveckling av processer
och rutiner. Bolaget har under året påbörjat arbete med processkartläggning och dokumenthantering som beräknas pågå
flera år framåt.
Styrelsen har haft sju protokollförda möten under verksamhetsåret och styrelsen består av sju ledamöter samt tre suppleanter
utsedda av Örebros kommunfullmäktige. Styrelsens bedömning
med anledning av ovan är att den interna kontrollen i och av bolaget är god.

Hållbarhetsrapport

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Bolaget valt att upprätta den
lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen
skild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn
samtidigt som årsredovisningen. Rapporten finns tillgänglig på
www.futurumfastigheter.se.

Styrelsen bedömer att bolagets verksamhet stämmer väl överens med bolagets ändamål och att bolaget har levt upp till ägarens direktiv.
Styrelsens presidium och bolagsledningen har haft två ägardialogmöten där avstämning skett av aktuell verksamhet, aktuella
uppdrag samt hur måluppfyllelsen av budgetdirektiv och indikatorer ser ut. Styrelsen bedömer att i den mån bolaget själva har
rådighet över uppdrag som bolaget erhållit har bolaget levt upp
till ägarens direktiv. I de fall uppdragen är avhängiga beslut hos
andra aktörer kan tidplaner och genomförandemöjligheter ha ändrats. Bolaget har klarat av att uppnå alla uppställda indikatorer
från ägaren.
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Förändring av eget kapital
Tkr
Enligt fastställd balansräkning föregående år
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Överkursfond

Fritt eget
kapital

77 550

157 450

393 244

-

-

22 858

77 550

157 450

416 102

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Överkursfond
Årets vinst

235 793 595
157 450 000
22 858 341
416 101 936

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas
i ny räkning överförs

10 000 000
406 101 936
416 101 936

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
Tkr

Not

2019

2018

Nettoomsättning

4

483 517

457 046

Driftskostnader

5

-199 250

-185 159

-29 340

-26 586

-364

-369

-136 798

-116 638

117 765

128 294

-15 604

-13 022

52

83

-1 121

-3 192

Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivning i förvaltningen

6

Bruttoresultat

Administrations- och försäljningskostnader

7, 8

Resultat vid försäljning av fastigheter och inventarier
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

9
10, 11

101 092

112 163

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

12

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

13

1

-1

-57 252

-39 710

43 841

72 452

-20 982

-15 020

22 859

57 432
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BALANSRÄKNING
Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

14, 15, 16

4 179 852

3 805 136

Inventarier

17

11 684

13 371 kr

Pågående nyanläggningar, om-/tillbyggnader

18

327 430

304 976 kr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter

4 518 966

4 123 483 kr

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

19

Summa anläggningstillgångar

2 071
4 521 037

5 480 kr
4 128 963 kr

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

251

141

217

1 498

Fordringar hos koncernföretag

1 463

1 130

Fordringar hos intresseföretag

28

21

614

742

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

20

33 200

42 793

Fordringar Örebro kommun

21

-

32 799

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

2 945

3 642

38 467

82 625

2 221

3 107

40 939

85 873

4 561 976

4 214 836

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

23

77 550

77 550

Överkursfond

157 450

157 450 kr

Balanserade vinstmedel

235 794

187 362 kr

22 858

57 432 kr

416 102

402 244 kr

493 652

479 794 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

24

Summa avsättningar

90 932

69 950

90 932

69 950

Långfristiga skulder
Långfristig skuld Örebro kommun

25, 26

Övrig långfristig skuld

3 826 091

3 529 615

4 144

13 609

3 830 235

Summa långfristiga skulder

3 543 224

Kortfristiga skulder
40 951

73 548

76 608

-

Skulder till koncernföretag

1 944

2 071

Övriga skulder

2 291

14 278

25 363

31 971

147 157

121 868

4 561 976

4 214 836

Leverantörsskulder
Skulder Örebro kommun

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

29
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KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Not

2019

2018

43 840

72 452

139 833

119 260

-3 770

-557

30
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar)
Andra poster som inte påverkar kassaflödet
Kassaflöde från den löpande v
 erksamheten
före förändringar av rörelsekapital

179 903

191 155

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager

-110

-93

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

49 618

45 691

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

10 249

-68 499

239 660

168 254

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-532 461

-518 454

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

915

123

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-531 546

-518 331

300 000

350 000

- 9 000

-

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Lämnad utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

42

291 000

350 000

-886

-77

Likvida medel vid årets början

3 107

3 184

Likvida medel vid årets slut

2 221

3 107
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Noter

(samtliga belopp i tkr)

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen för 2019 har upprättats med tillämpning av
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inte annat anges.

Intäkter

Hyresintäkter
Bolaget redovisar hyresintäkter för lokaler i den period de anses
tillhöra.

Övriga intäkter

Utförda förvaltningsuppdrag faktureras på löpande räkning i den
takt arbetena utförs.
Försäkringsersättningar har tagits upp till det beräknade värdet
efter avdrag för kostnader, t ex självrisk.

Offentliga bidrag

Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestation som krävs för att erhålla bidraget utförs. I de fall bidraget
erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i
balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet
av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Offentliga bidrag
relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att
bidraget reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som
bolaget lämnar till de anställda. Bolagets ersättningar innefattar
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, arvoden m.m.
Bolagets pensionsplan utgörs av avgiftsbestämda avtal. Vid
avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till försäkringsföretag och bolaget har inte längre någon förpliktelse till den
anställde när avgiften är betald. Avgifterna för avgiftsbestämda
planer redovisas som kostnad och obetalda avgifter redovisas
som skuld. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda
pensionsplaner.

Inkomstskatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomskatt som ännu inte har
redovisats.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig

till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheter att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas. Uppskjuten skatt
beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till
den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in
i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara
väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter
vilket skrivs av separat.
Pågående arbeten
Kostnaden för nyproduktion och större om- och tillbyggnadsproduktion aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs
kostnader för internt nedlagt tid. Varje projekt värderas individuellt och projekt som inte fullföljs kostnadsförs omgående då detta
fastställs.
Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av
tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen
avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod
bedöms som obegränsad. Byggnaden består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Nyttjandeperioden kan komma
att justeras då statusbesiktningar av byggnaderna sker löpande.
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Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och
ligger till grund för avskrivningen för byggnaderna:

Byggnadskomponent

Livslängd år

Markanläggning

15-50

Markinventarier

5-20

Stomme och grund
Takbeklädnad och tätskikt

50-100
20-50

Fasadbeklädnad

35-100

Stomkomplement

20-40

Byggnad invändigt

20-30

VVS installationer

15-50

El och Tele

20-40

Transporter

25

Styr & regler

20

Byggnadsinventarier
Hyresgästanpassning
Restpost

5-15
Kontraktstid
50

För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan
 eräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillb
gångarna bedömda nyttjandeperiod (3-10 år).
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en
nedskrivning som kostnadsförs.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing

Leasing där väsentlig del av riskerna och fördelarna med
ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell
leasing. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i
resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Finansiell leasing
föreligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är förknippade med ägandet överförda till leasetagaren. Tillgångar som
förhyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång och avskrivningar görs under leasingperioden. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som långfristig
och kortfristig skuld. Leasingbetalningarna redovisas som ränta
och amortering av skulden.
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Finansiella tillgångar och skulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Finansiella skulder		
Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde. Räntekostnader periodiseras och resultatförs över löptiden. Då samtliga lån
från kommunen vid förfallotidpunkt förlängs klassificeras lånen i
sin helhet som långfristiga skulder.			
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt
under den period för vilken säkringen har identifierats samt att
säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast
när säkringen ingås.
Säkring av ränterisk
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på
rörlig ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden
redovisas som räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är
effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen och skulden
är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast
marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes

Varulager

Varulagret består av inköpta varor avsedda för förbrukning och
har värderats till dess anskaffningsvärde. 		

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs föra att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen omprövas
varje balansdag.

Kassaflödesanalys

Kassaflöden från den löpande verksamheten redovisas genom
tillämpning av den indirekta metoden, vilket innebär att nettoresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- och utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader
som hänförts till investerings- eller finansieringsverksamhetens
kassaflöden.

Nyckeltalsdefinitioner

Driftnetto: Nettoomsättning minus drifts- och underhålls
kostnader samt fastighetsskatt
Soliditet: Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutning
Direktavkastning: Driftnetto delat med genomsnittligt värde på
fastigheterna.

Not 2 Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterföretag till Örebro Rådhus AB, org
nr 556005-0006 med säte i Örebro. Örebro Rådhus AB ägs av
Örebro kommun till 100 %.
Örebro Rådhus AB upprättar koncernredovisning för den
översta koncernen.
Köp och försäljningar mellan Futurum och företag som ingår i
koncernen Örebro Rådhus AB uppgår till 4,4 % respektive 0,1 %

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper
baseras på bedömningar och uppskattningar om framtiden. Antaganden som innebär en risk för väsentliga justeringar under kommande år har gjorts avseende materiella anläggningstillgångar,
fastigheter. För materiella anläggningstillgångar, fastigheter, har
uppdelning i komponenter gjorts i de fall skillnaden i nyttjandeperioden mellan de olika komponenterna är väsentlig. Det bokförda
värdet på fastigheten har, vid ingången till K3, fördelats enligt
respektive komponents andel av det bedömda värdet. I samband
med årsbokslutet bedöms huruvida det finns någon indikation på
att en tillgångs verkliga värde understiger det bokförda värdet. Om
en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
I de fall det inte går att beräkna en tillgångs återvinningsvärde
beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande
enheten som tillgången tillhör. Återvinningsvärdet är det högsta av
verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av
de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den
löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och
de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs
endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Not 4 Nettoomsättning
2019

2018

473 687

449 418

Outhyrt/vakant

-1 487

-4 260

Ersättningar förvaltningsavtal

3 548

2 981

Aktiverat arbete för egen räkning

3 718

3 386

Övriga intäkter

4 051

5 521

483 517

457 046

2019

2018

Fastighetsskötsel

68 079

57 887

Mediaförbrukning

49 185

55 390

1 901

1 696

77 149

67 356

Hyresintäkter

Summa

Not 5 Driftskostnader

Avskrivningar av inventarier och bilar
Fastighetsadministration
Fordonskostnader
Summa

2 936
199 250

2 830
185 159

Not 6 Av- och nedskrivningar i förvaltningen
Markanläggning
Byggnader

2019

2018

7 803

6 441

120 520

103 345

Byggnadsinventarier

4 236

3 212

Markinventarier

3 967

2 641

272

999

Maskiner och tekniska anläggningar
Summa

136 798

116 638

Not 7 Administrations- och försäljningskostnader
2019
Reklam & PR
Datakostnader
Avskrivning inventarier
Personalkostnader Företagsledning
och Styrelse
Övriga administrativa kostnader
Summa

2018

237

295

599

401

1 134

925

11 487

9 131

2 147

2 270

15 604

13 022
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Not 8 Ersättning till revisorer

I administrations- och försäljningskostnader ingår arvoden och
kostnadsersättningar till revisionsföretag.

Not 11 Löner, andra ersättningar och sociala
kostnader
2019

2018

Löner och andra ersättningar

2 146

1 963

Sociala kostnader

1 382

1 302

Löner och ersättningar till övriga
anställda

45 150

39 670

Sociala kostnader

19 103

16 887

67 781

59 822

2019

2018

Ernst & Young AB enligt avtal

90

70

Styrelse och verkställande
direktör

Skatterådgivning och övriga tjänster
Ernst & Young AB

45

58

Biträde till Lekmannarevisorerna

55

78

190

206

Summa

Varav pensionskostnader och förpliktelser 736 tkr (724 tkr)
Övriga anställda

Not 9 Övriga rörelsekostnader
Utrangering av komponenter
Förgävesprojektering
Kostnader av engångskaraktär
Summa

2019

2018

-

2 911

1 081

281

40

-

1 121

3 192

Not 10 Operationella leasingavtal
2019

2018

Varav pensionskostnader och förpliktelser 3891 tkr (3432 tkr)
Summa löner och andra
ersättningar

För styrelsen finns inga avtal om pension. Avtalsenlig pension
för Vd utgår från 65 års ålder. För styrelsen finns inga avtal om
avgångsvederlag. Vd har ett års uppsägningstid och tolv månaders
avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har
sex månaders uppsägningstid, men inga avtal avseende avgångsvederlag.

Leasingavtal där företaget
är leasetagare
Årets leasing-/hyreskostnader avseende operationella leasingavtal

10 947

11 265

Framtida minimileaseavgifter, som
ska erläggas avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

8 552

10 434

13 757

16 326

327

2 375

Män

77

73

Kvinnor

33

29

Totalt

110

102

6

6

Medelantal anställda

Könsfördelning i företagsledningen
och styrelsen
Kvinnor
Män

6

7

12

13

Not 12 Räntekostnader

Leasingavtal där företaget är
leasegivare
472 201

448 696

94 % av bolagets hyresavtal har en
löptid på 1-5 år och omförhandlas
regelbundet vartefter hyresgrundande anpassningar och underhåll
sker.
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2018

Totalt

Leasingkontrakten hänför sig till
leasing av bil samt hyra av paviljonger och förhyrda lokaler.

Årets leasing/hyresintäkter avseende
operationella leasingavtal (hyra för
lokaler)

2019
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2019

2018

Räntekostnader fastighetslån,
Örebro kommun

14 660

2 083

Ränta på derivatinstrument (swap)
netto

42 223

37 396

369

231

Övriga finansiella kostnader
Summa

57 252

39 710

Not 15 Förvaltningsfastigheter

Not 13 Skatt på årets resultat
2019
Aktuell skatt

2018
-

-

Uppskjuten skatt

20 982

15 020

Redovisat resultat före skatt

43 840

72 452

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6 %)

-9 031

-14 925

-11 882

-95

-69

-

-20 982

-15 020

Ej avdragsgilla kostnader
Intäkter som inte ingår i det redovisade
resultatet
Redovisad skatt

2019-12-31

2018-12-31

3 695 970

2 982 654

Nyanskaffning

458 124

716 875

Avyttringar och utrangeringar

-12 812

-3 559

Ack anskaffningsvärden

Vid årets början

Vid årets slut

20 982

15 020

Registrera bolagets skatteberäkning
Årets resultat före skatt

43 840

72 452

Ej avdragsgilla kostnader inklusive ej
avdragsgill ränta

57 677

462

335

-

Intäkter som inte ingår i det redovisade
resultatet

Vid årets början

2019-12-31

2018-12-31

Anskaffningsvärden

31 723

31 723

Ackumulerade
avskrivningar

-1 280

-427

30 443

31 296

-439 932

-337 235

12 096

648

-120 520

-103 345

Vid årets slut

-548 356

-439 932

3 592 926

3 256 038

Planenligt restvärde

Mark
Ack anskaffningsvärden

Nyanskaffning

I bolagets materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som innehas
enligt finansiella leasingavtal enligt följande:

3 695 970

Årets avskrivning

Vid årets början

Not 14 Finansiella leasingavtal

4 141 282

Ack avskrivning enligt plan

Avyttring och utrangering

Aktuell och uppskjuten skatt =
Redovisad effektiv skatt

Byggnader och mark

Byggnader

Avyttring och utrangering
Vid årets slut

289 508

289 508

1 561

-

-98

-

290 971

289 508

290 971

289 508

Vid årets början

200 584

143 669

Nyanskaffning

28 360

56 915

Vid årets slut

228 944

200 584

Vid årets början

-19 067

-12 626

Årets avskrivning

-7 803

-6 441

-26 870

-19 067

202 074

181 517

Planenligt restvärde

Markanläggningar
Ack anskaffningsvärden

Framtida minimileaseavgifter har följande förfallotidpunkter:

Nominella värden
Inom ett år

9 465

9 465

Senare än ett men inom
fem år

4 144

13 609

13 609

23 074

Nuvärden
Inom ett år

9 280

9 280

Senare än ett men inom
fem år

3 983

13 003

13 263

22 283

Ack avskrivning enligt plan

Vid årets slut

Planenligt restvärde

Leasingkontrakten hänför sig till paviljonger.
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Byggnadsinventarier

2019-12-31

2018-12-31

Ack anskaffningsvärden

Vid årets början

52 356

33 511

Nyanskaffning

12 139

18 845

Vid årets slut

64 495

52 356

-7 765

-4 553

Ack avskrivning enligt plan

Vid årets början
Årets avskrivning

-4 236

-3 212

Vid årets slut

-12 001

-7 765

52 494

44 591

Planenligt restvärde

Not 16 Upplysning om verkligt värde på förvaltnings
fastigheter
Marknadsvärde efter
värdering

Vid årets början

Avyttring och utrangering under året
38 707

21 460

Nyanskaffning

11 872

17 247

Vid årets slut

50 579

38 707

Ack avskrivning enligt plan

Vid årets början

-5 225

-2 584

Årets avskrivning

-3 967

-2 641

Vid årets slut

-9 192

-5 225

Planenligt restvärde

41 387

33 482

6 074 092

5 401 362

Not 17 Inventarier

Inköp under året

Ack anskaffningsvärden

2018-12-31

Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering i
programmet Datscha. Vid värdebedömningen har använts faktiska hyror, faktisk
vakans, faktiska mediakostnader och schabloniserade kostnader för administration, försäkring och fastighetsskötsel samt uppskattade underhållskostnader.
Direktavkastningskraven har bedömts utifrån läge och fastighetstyp.

Ingående
anskaffningsvärde

Markinventarier

2019-12-31

2019-12-31

2018-12-31

25 455

17 032

1 669

8 889

-515

-466

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

26 609

25 455

Ingående ack
avskrivningar

-12 084

-8 890

Årets utrangering

466

426

Årets avskrivning

-3 307

-3 620

Summa ackumulerade
avskrivningar

-14 925

-12 084

Utgående planenligt restvärde

11 684

13 371

Not 18 Pågående nyanläggningar
2019-12-31

Bokförda värden
Byggnader

3 592 926

3 256 038

Mark

290 971

289 508

Markanläggning

202 074

181 517

52 494

44 591
33 482

Byggnadsinventarier
Markinventarier

41 387
4 179 852
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2018-12-31

Pågående nybyggnad
och förskott

130 436

162 280

Pågående
om-tillbyggnad

192 191

129 519

Pågående
hyresgästanpassningar

1 006

10 287

Aktiverat eget arbete

3 797

2 890

Utgående bokfört
värde pågående
nyanläggningar,
om-tillbyggnader

327 430

304 976

Not 19 Långfristiga fordringar

Not 24 Uppskjuten skatt

2019-12-31

2018-12-31

Skatteverket, momsfordran jämkningsmoms

2 071

5 480

Summa långfristiga fordringar

2 071

5 480

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar
2019-12-31

2018-12-31

Förskottsmoms, hyror

4 114

26 741

Skatteverket, momsfordran jämkningsmoms

3 409

5 279

Övriga fordringar

25 677

10 773

Summa kortfristiga fordringar

33 200

42 793

2019-12-31

2018-12-31

Koncernkonto

-

154 118

Övriga kortfristiga
fordringar

-

20 331

Förutbetalda hyror

-

-130 558

Upplupna räntor

-

-127

Övriga kortfristiga
skulder

-

-10 965

Summa

0

32 799

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto hos Örebro Kommun. Limit koncernkonto
uppgår till 200 mkr.

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Övriga förutbetalda
kostnader och upplupna
intäkter
Summa

2018-12-31

Ingående uppskjuten
skatt

69 950

54 930

Förändring
underskottsavdrag

-26 407

-15 812

Förändring temporära
skillnader

47 389

30 832

Summa uppskjuten skatt

90 932

69 950

Not 25 Långfristiga skulder
Låneskuld Örebro
kommun
Örebro kommun,
momsjämkning
Summa långfristiga skulder

Not 21 Fordringar Örebro Kommun

Förutbetalda
hyreskostnader

2019-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2 441

2 726

504

916

2 945

3 642

Förfaller mellan två
och fem år efter
balansdagen
Förfaller senare än fem
år efter balansdagen

2019-12-31

2018-12-31

3 824 000

3 524 000

2 091

5 615

3 826 091

3 529 615

2 091

5 615

3 824 000

3 524 000

Not 26 Finansiella instrument och riskhantering
Säkringsredovisning

I Futurum fastigheters ”Riktlinjer för finanshantering” slås fast att
räntederivat ”syftar till att hantera ränterisker” samt att finansförvaltningen ska ske utifrån de förutsättningar som Futurum fastigheters rörelseresultat visar. Denna strategi förutsätter en aktiv
ränteriskhantering som bl. a innebär att säkringsinstrumenten
kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsdokument med
syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden
i balans med rörelseresultatet. Aktiv ränteriskhantering innebär
att räntebindningen kan förlängas eller förkortas genom olika säkringsinstrument. All användning av säkringsinstrument sker mot
den underliggande låneportföljen inkl. planerade framtida nya lån
alt. refinansiering av befintliga lån. Säkringens effektivitet bedöms
kontinuerligt genom den aktiva skuldhanteringen som bl. a innebär att säkringsinstrumenten marknadsvärderas och att Futurum
fastigheter rörelseresultat möts i förhållande till ränterisken.

Not 23 Antal aktier

Aktiekapitalet består av 38 775 (38 775) aktier.
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Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 30 Upplysningar till kassaflödesanalysen

Bolaget har inga ställda säkerheter på balansdagen eller vid föregående års balansdag.
Bolaget har inga eventualförpliktelser på balansdagen eller vid föregående års balansdag.

2019

2018

139 833

119 260

-3 718

-3 385

-52

-83

-

2 911

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Avskrivningar
Aktivering av projektledartid

Not 28 Skulder Örebro Kommun

Realisationsresultat

2019-12-31

2018-12-31

Koncernkonto

62 031

-

Övriga kortfristiga fordringar

-11 635

-

Förutbetalda hyror

17 332

-

74

-

8 806

-

76 608

0

Upplupna räntor
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Bolaget är anslutet till ett koncernkonto hos Örebro Kommun. Limit koncernkonto uppgår till 200 mkr

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31

2018-12-31

Förskottshyror från hyresgäst

3 591

3 707

Upplupna räntekostnader

4 710

5 217

Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

17 062

23 047

Summa upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

25 363

31 971

Utrangeringar
Summa justeringar

136 063

118 703

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel
Banktillgodohavanden

10

-

2 211

3 107

2 221

3 107

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med
utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst 3 månader från
anskaffningstidpunkten.

Not 31 Händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Not 32 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:
Balanserade vinstmedel

235 793 595

Överkursfond

157 450 000

Årets vinst

22 858 341
416 101 936

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att
till aktieägare utdelas

10 000 000

i ny räkning överförs

406 101 936
416 101 936
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Örebro 27 februari 2020

Jimmy Nordengren				Jonas Karlsson			Marianne Thyr			
Ordförande				

Maria Haglund				

		
		

Ramona Bonin

Mattias Eonsuu

Elisabeth Sverresson
			

Göran Lunander
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 2 mars 2020

Per Modin
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Jimmy Nordengren
-79, styrelseordförande

Jonas Karlsson
-71, 1:e viceordförande

Marianne Thyr
-58, 2:e vice ordförande

Ramona Bonin
-48, ledamot

Elisabeth Sverresson
-54, ledamot

Maria Haglund
-63, ledamot

Mattias Eonsuu
-71, ledamot

Bodil Svensson
-50, suppleant

Mats Hammarlund
-66, suppleant

Henric Elgstrand
-84, suppleant

Auktoriserad revisor
Per Modin, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer
Britta Bjelle
Håkan Gransten
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Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1
702 15 Örebro
019 - 767 91 00
info@futurumfastigheter.se
www.futurumfastigheter.se
Leveransadress:
Box 33 500
701 35 Örebro

Produktion: Tove Engqvist, kommunikatör och Liz Hultgren, utvecklingschef, Futurum Fastigheter.
Foto: Tove Engqvist och Hanna Maxstad.
Texter: Tove Engqvist, Liz Hultgren samt Pelle Svensson, Ordalag.
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Miljöer värdiga våra barn
Futurum är ett fastighetsbolag som utvecklar, förädlar och förvaltar skolor, förskolor,
brandstationer och energilösningar. Vi gör vårt yttersta för att göra miljöerna värdiga de
som befinner sig i dem. Så att de beger sig dit med glädje och inspireras att skaffa ny
kunskap, utvecklas och blomma.
Vi har en aktiv roll i våra barn och ungdomars framtid.
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