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För Faxeholmens styrelse av Lars Stål, Ordförande Faxeholmen AB 
Stockholm 

Utredningsuppdrag 
Försäljning, byggnation och förvärv 

Bakgrund 
Faxeholmen står inför förändringar. Annan tidigare kommunal verksamhet kommer att föras 
över till Faxeholmens regi. Drift och skötsel av förvaltningsägda kommunala byggnader som 
en del. Drift och skötsel av gator, vägar och parker som en annan del. 

Parallellt behöver bostadsbolagets delvis ålderstigna bestånd växlas upp och eller ut mot 
modernare byggnader och boenden. Bolaget behöver därför titta på att utveckla 
bostadsbeståndet genom att såväl bygga, riva, sälja eller förvärva. 

Sälja, bygga eller riva 
Faxeholmens primära uppdrag är uthyrning av lägenheter och lokaler. Då förutsättningarna 
för uthyrning i Söderhamn har förändrats har bolaget rivit ett flertal byggnadskroppar vilket 
bland annat medfört att man nu äger ett antal helt, eller delvis obebyggda fastigheter.   

Ansvaret för en långsiktig planering och ett strategiskt ägande inom Söderhamns 
Kommun ligger hos politiken och den kommunala organisationen. Bolaget har inget 
uppdrag eller direkt intresse att äga obebyggda fastigheter.   

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv bör därför en långsiktig plan upprättas utifrån 
bebyggande och/eller försäljning av ägda obebyggda fastigheter. Utöver detta så bör man 
löpande se över bebyggt fastighetsbestånd utifrån fastigheternas skick, lokalisering och 
beskaffenhet för att bedöma och göra en prognos för fastigheternas framtida kassaflöde.  

Obebyggda fastigheter bör utredas avseende på ; 

• Bokförda värden i förhållande till uppskattade marknadsvärden.  Kassaflöde samt 
resultatpåverkan vid försäljning 

• Kostnader som belastar den obebyggda fastigheten vilket är en kostnad fortsatt om man 
inget gör. 
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• Uthyrningsgrad i området per byggnadstyp. Finns efterfrågan så kan nybyggnation vara 
intressant. 

Samtliga ägda obebyggda fastigheter kartläggs och rangordnas och visas på kartlager med 
hjälp av GIS. Där framgår också vilka möjligheter till byggnation som finns på respektive 
fastighet. 

På Faxeholmens bebyggda fastigheter bör följande belysas :  

• Bokförda värden i förhållande till uppskattade marknadsvärden. Kassaflöde samt 
resultatpåverkan vid försäljning. 

• Uthyrningsgrad i området per byggnadstyp. Kan man fundera på att bygga om till andra 
ändamål, eller kan man komplettera med mer? 

• Kassaflöde per fastighet för att kunna bedöma ekonomiska konsekvenser vid en förändring. 

• Bedömd underhållsstatus. Ok idag, men kanske inte imorgon. Det kan vara lämpligt att 
använda en flergradig skala för detta. 

• Utredningen bör också redovisa de10 fastigheter som i förhållande till bedömt 
marknadsvärde har det lägsta driftnettot samt vilka 10 fastigheter som har högst bedömd 
underhållsskuld i förhållande till marknadsvärdet 

Nybyggnation 
Då försäljning av befintliga fastigheter sker, bebyggda eller obebyggda,  skapas sannolikt också 
utrymme för att bygga nytt. Då det framförts önskemål om mindre marknära enklare 
boenden bör utredningen fokusera på lämpliga platser som är attraktiva ute på landsbygden 
för detta ändamål. 

Utredningen bör även undersöka möjligheten till enklare marknära boenden på Norr. Det 
förekommer möjligheter till enklare boenden med hjälp av Sveriges Allmännyttas 
färdigupphandlade byggnader. Men det skulle också vara möjligt att själva handla upp 
enklare byggnationer där såväl lokala entreprenörer blir delaktiga i en större del. Det vore 
önskvärt om det är möjligt enligt LOU. 

Särskild hänsyn bör tas kring att bygga på platser som har stor sannolikhet att klara de 
kraftigare regn och extrema väderhändelser som väntas i framtiden.  

Utredningen bör också ta med och föreslå vilka lämpliga tillval som kan vara tillämpbara 
kring dessa enklare boenden. Exempel på sådana kan vara hönshus, vaktelhus, solceller, 
laddstolpar eller andra attraktiva tillval. 
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Förvärv 
Det har under senare år byggts och skapats modernare boenden på den privata marknaden i 
Söderhamn. Finns de värden i att Faxeholmen förvärvar sådana boenden? Småhus skulle 
kunna vara en annan sådan marknad för uthyrning på landsbygden som utredningen kan 
redovisa. 

Utredningen bör fokusera på konsekvenserna av förvärv på landsbygden där det kan ge ett 
mervärde för en hyresgäst att bo enkelt och lantligt.  

Sammanfattning 
Utredningsuppdraget överlämnas till verkställande direktören för genomförande. Utredningen 
behöver inte vara komplett för att återredovisas utan kan löpande rapporteras till styrelsen. 
Ett helt färdigt material bör presenteras  under slutet av maj 2022. 
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