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Omvärlden 
Invånare 
Vi vill kunna erbjuda hyresgäster attraktiva och trygga boenden och ändamålsenliga och effektiva 
lokaler. Vi behöver därför löpande anpassa och utveckla våra fastigheter utifrån vår omvärld och våra 
hyresgästers förändrade beteenden, önskemål och behov. 

En större andel äldre invånare ger en ökad efterfrågan av kvarboende i hemmiljö och satsningar på 
ökad trygghet och tillgänglighet. I samverkan med kommunens vård- och omsorgsverksamhet pågår 
arbete för framtagande av fler kategoriboenden. 

Medarbetare 
Vi behöver delaktiga och motiverade medarbetare. Vår verksamhet konkurrerar också om 
arbetskraft och vi behöver rekrytera vid framtida pensionsavgångar. Samhällsutvecklingen leder till 
förändringar i processer för kommunikation och hur tjänster efterfrågas och utförs. 
Kompetensutveckling är en viktig komponent för att kunna leverera bra tjänster och vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Tillväxt och utveckling 
Digitalisering och teknikutveckling är ett stort utvecklingsområde som får genomslag på i stort sett all 
verksamhet. Rätt använd ger tekniken många nya möjligheter för ökad kundnytta. Ny teknik i 
fastigheterna för t.ex. driftövervakning och hyresgästers behov av kommunikationslösningar är 
sådana exempel. 

Det finns ett fortsatt behov att utveckla vårt fastighetsbestånd. Det gäller främst insatser i befintligt 
fastighetsbestånd, men också viss nybyggnation. Beroende på byggnadsbeståndets åldersstruktur är 
vi inne i en period med stora underhållsarbeten. Även insatser för modernisering och anpassning till 
dagens efterfrågade standard krävs. Vid nybyggnation är 100% av våra fastigheter 
tillgänglighetsanpassade och vid ROT-renoveringar görs löpande förbättringar av tillgänglighet. 

Miljö och klimat 
Det finns ett fortsatt behov av att stärka och utveckla vår fastighetsförvaltning med en ökad 
miljöprofil. Att bli ett “grönare” fastighetsbolag är en uttalad målsättning. Energieffektivisering av 
bostäder och lokaler krävs för att minska vår miljöpåverkan och klara vår ekonomi. Vi kommer att 
öka vår installation av solceller, oftast i samband med takbyten eller nybyggnation. Ökad 
källsortering leder till anpassningar i våra miljöhus och soprum. Vid nybyggnad I enlighet med 
kommunens antagna träbyggnadsstrategi ska träbyggnad prövas som alternativ vid varje 
nybyggnation. 

Ekonomi 
Ekonomin påverkas markant av en mycket volatil elmarknad och som följd av detta även högre 
kostnader för fjärrvärme och kommunala taxor. Till detta ser vi stegrande byggpriser, en betydligt 
högre räntenivå och en allmän inflation. Dessa faktorer sammantaget medför att de kommande åren 
kommer de ekonomiska förutsättningar vara betydligt mer osäker än vad vi har varit vana vid de 
senaste åren. Det är inte osannolikt att vi kan förvänta oss en betydligt högre kostnadsbild även efter 
att marknaden har stabiliserats och inflationen har sjunkit tillbaka. 
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För bostadsbolagen innebär det att man i ett kortare perspektiv måste se över sitt underhållsbehov 
vilket oftast är en stor kostnadspost i bolagen och kanske flytta fram vissa åtgärder i tid och också 
genomföra andra kostnadseffektiviseringar, inte minst inom energiområdet. Ökade energikostnader 
leder också till att fler effektiviseringsprojekt inom energiområdet, till exempel utbyggnad av 
solcellsanläggningar, konverteringar av uppvärmningssätt mm, snabbare kan uppnå en lönsamhet för 
bolagen. 

De stegrande kostnadsökningar som sker idag kan inte kompenseras genom minskat underhåll och 
effektiviseringar utan kommer också att få en direkt inverkan på bolagens hyresgäster. Allmännyttan 
och Fastighetsägarna har tillsammans med Hyresgästföreningen tecknat en överenskommelse som 
reglerar de parametrar som ska ligga till grund för hyresökningar, och då dessa till stor del bygger på 
ovan nämnda faktorer kommer också dessa att vara väsentligt högre kommande år i jämförelse med 
tidigare. 

De resultatnivåer som bolagen har haft kommer trots detta med stor sannolikhet sjunka under de 
närmaste åren vilket påverkar bolagens likviditet och långsiktiga förmåga att underhålla och utveckla 
sina bostadsbestånd. För de bolag som redan tidigare har haft ett svagt resultat och/eller likviditet 
kommer stå inför en bekymmersam situation där även ägare kan komma att behöva skjuta till 
kapital. 

I ett längre perspektiv kommer bolagen att än mer behöva arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån 
livscykelprocesser eller motsvarande och analyser kring fastigheters sammantagna påverkan, på 
både miljö och förvaltningskvalité, för att säkerställa att man över tid använder sig av de mest 
effektiva material som finns att tillgå till en så låg kostnad som möjligt. 
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Styrmodell 
Arvikas strategiska arbete tar sin utgångspunkt i vår vision, som fungerar som målbild men också 
vägvisare och tydliggörare av värderingar, i de förutsättningar som finns och vilka vi ska skapa, samt i 
det som påverkar oss i omvärlden; i stort och i smått och vare sig vi vill eller inte. Vår förmåga att 
förhålla oss till detta och aktivt arbeta för att bli bättre skapar grunden för hur väl vi kommer att 
lyckas. 
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Vision 
Visionen - "Ett Arvika som glöder" 

Berättelsen om glöden i Arvika 
I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd 
som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser. 

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för 
att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda 
stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar. 

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har 
genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden 
för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt 
högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker. 

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för 
utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som 
finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och 
spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i 
att få saker att hända. 

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden. 

Ett Arvika som glöder 
GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar. 
I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation 
som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av 
andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi 
strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld. 

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp. 
I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men 
utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, 
organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja 
att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står 
i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla. 

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt. 
I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar 
ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett 
samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar 
energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi. 
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Bolagets Vision 
Vision: “AFAB - ett utvecklande fastighetsbolag” 

Arvika Fastighets AB (AFAB) tillhör Arvika kommun och verkar under den övergripande visionen “Ett 
Arvika som glöder”. Utgångspunkt att verksamheten, utifrån vårt ansvarsområde, ska ge 
förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. 

Vår målbild är att Arvika blomstrar och växer, vi bidrar med rätt bostäder, rätt lokaler och trivsamma 
miljöer. Vi är ett föredöme som fastighetsbolag och arbetsplats. 

Affärsidé: 

“Arvika Fastighets AB ska genom affärsmässiga principer och långsiktigt hållbart miljöarbete erbjuda 
hyresgäster attraktiva och trygga boenden, ändamålsenliga och effektiva lokaler, samt förvalta och 
utveckla kommunalt ägda fastigheter, anläggningar och parkmark”. 

Varumärke: 

“Det trygga, gröna fastighetsbolaget”. 

Vi arbetar under devisen-”Bättre, Tillsammans För Arvika”. Vi skapar boende, lokaler och miljöer där 
människor trivs länge. Vi möjliggör tillväxt i Arvika genom att se långsiktigt på utveckling, miljö och 
relationer. 

Uppdrag och verksamhet 
Arvika Fastighets AB är kommunkoncernens allmännyttiga fastighetsbolag. Bolaget äger och 
förvaltar bostadsfastigheter, samhällsfastigheter (lokaler som hyrs av Arvika kommun samt 
vårdboenden) samt viss del kommersiella fastigheter. Förvaltningen av fastigheterna sker till stor del 
med egen personal. 

 AFAB är ett attraktivt fastighetsbolag, där hyresgäster och medborgare är nöjda med vår 
verksamhet. Vi uppfattas vara det trygga gröna fastighetsbolaget. 

 AFAB är ett framgångsrikt bolag som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn 
skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens hyresgäster och kommuninvånare. Vi 
arbetar målmedvetet för att utveckla fastighetsinnehavet. 

 AFAB är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs, utvecklas och är stolta över att ge 
god service. Vi är ett föredöme som arbetsplats. Verksamheten drivs konkurrenskraftigt i 
jämförelse med externt upphandlat utförande. 

 AFAB har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett affärsmässigt sätt. Vi 
driver en ansvarsfull verksamhet där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. 
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Verksamhetsområdena Bostäder och Kommersiella lokaler ska drivas och utvecklas 
affärsmässigt. Förvaltning av samhällsfastigheter samt utförande av skötseluppdrag ska 
utföras och utvecklas konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt. 

Organisation 

Bostäder 

Avdelning Bostäder ansvarar för förvaltningen av bostadsfastigheter med ca. 2 600 lägenheter. Inom 
avdelningen finns förvaltare, enhetschef, fastighetsskötare och personal i vår Bobutik som sköter 
uthyrning av lägenheter och p-platser. 

Lokaler 
Avdelning lokaler ansvarar för förvaltningen av lokalfastigheter (samhällsfastigheter inkl. ca 400 
vårdboenden och kommersiella fastigheter), samt skötsel av byggnader och anläggningar tillhörande 
Arvika kommun via skötselavtal. Inom avdelningen finns förvaltare, enhetschef, fastighetsskötare och 
personal på Idrottsplats Vik. 

Städ 
Avdelning städ ansvarar för den dagliga lokalvården för samhällsfastigheter och bostadshyreshus. I 
uppdraget ingår även tjänsteutförande som storstädning, golvvård m.m. Inom avdelningen finns 
städchef, två enhetschefer och lokalvårdare. 

Park- och tomtmark 
Avdelning park- och tomtmark ansvarar för yttre skötsel på bostadsgårdar, skolgårdar, 
förvaltningsfastigheter och vårdfastigheter. Det innefattar grönyteskötsel, skötsel av lekplatser, 
snöröjning och städning. 

Avdelningen har även ett skötseluppdrag från Arvika kommun som omfattar skötsel av parkmark. I 
det ingår skötsel av grönytor och parkmark, lekplatser mm samt att upprätta vår- och 
sommarblomsprogram där blommorna till stor del odlas upp i vårt växthus. Inom avdelningen finns 
Parkchef, två enhetschefer, parkarbetare och maskinförare. 
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Administrativ stab 
Administrativ stab ansvarar för att sammanhålla funktionerna ekonomi och administration, 

administrativa system samt ekonomisystem. Inom avdelningen finns ekonomichef, controller och 
ekonomer. 

Teknisk stab 
Teknisk stab ansvarar för riktlinjer och styrning av arbetet angående underhåll- och 
underhållsplanering, planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt, samt tekniska 
system. Inom avdelningen finns teknisk chef, projektledare, energitekniker, enhetschef och 
hantverkare. 

Verksamhetsmål 2023–2025 
I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur 
respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Målen beskrivs under fyra 
perspektiv: Invånare, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö och klimat. 

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, ”Definition indikatorer”. 

Invånare 
Mål Indikatorer Målvärde 

Kommuninvånarnas möjlighet till 
delaktighet ska vara god. 

NKI-undersökning Bostad index 
NKI-undersökning Lokaler index 

83 
79

Kommuninvånarna ska kunna leva 
ett rikt, gott och hälsosamt liv.

Inomhustemperatur bostad vinter Över 20 grader
Godkänd OVK 100% 

Arvika kommun ska arbeta 
förebyggande för att förhindra mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära 
relation.

Antal medarbetare som genomgått 
utbildning i att förhindra våld i nära 
relation

100% 

  
 

 

  

           
          

 

  

            
          

          
  

  
          

             
          

           

 

  

Tabell 1 

Medarbetare 
Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika kommun ska arbeta för 
jämställdhet och mångfald. 

Erbjuda heltidstjänster till alla 
anställda

100% 

Arvika kommun ska ha en god 
arbetsmiljö där medarbetarna trivs. 

Sjukfrånvaro 4,9% 

Arvika kommun ska ha engagerade 
medarbetare.

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME), totalindex.

82

Tabell 2 

10 



Tillväxt och utveckling 
Mål Indikatorer Målvärde 

Arvika ska erbjuda utbildning med 
bredd och hög kvalitet.

Erbjuda praktikplats i för AFAB 
relevanta utbildningar

5 st

Fortbildning personal i relation till 
total personalkostnad

0,75%

Arvika ska ge förutsättningar för ett 
gott företagsklimat.

Uthyrda företagslokaler 100% 

Lokala leverantörer på våra ramavtal 75%

Arvikaborna ska ha goda möjligheter 
att försörja sig själva.

Mottagande av personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

15 st

Tabell 3 

Miljö och klimat 
Mål Indikatorer Målvärde

Arvika kommun ska säkerställa 
tillgången till och en hållbar 
förvaltning av vatten och sanitet för 
alla.

Separering av dag/spillvatten i ännu 
ej åtgärdade fastigheter

En fastighet /år

Arvika kommun ska säkerställa 
hållbar konsumtion och produktion.

miljöhus 100%
Miljöklassning av nybyggnation och 
ROT 

100%

Arvika kommun ska vidta åtgärder 
för att minska klimatförändringarna 
och dess konsekvenser.

Diesel/HVO Årsförbr. 90m3 
Solceller ny montering

85%
50 000 kwh 

Tabell 4 
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Budget 2023 och plan 2024–2025 
 

 2023 

Budget, tkr 

2024 

Plan 

2025 

Plan 

Nettoomsättning  398 194 417 505 431 323 

Övriga intäkter  11 125 2 135 2 157 

Intäkter  409 319 419 640 433 480 

Övriga externa kostnader  190 142 186 731 190 174 

Personalkostnader  84 193 86 719 89 320 

Avskrivningar  66 244 70 944 76 475 

Kostnader  340 579 344 394 355 969 

Rörelseresultat  68 740 75 246 75 511 

Finansiella poster  37 962 45 746 50 080 

Resultat efter finansiella poster  30 778 29 500 27 431 

Kassaflödesanalys 

 

2023 

Budget, tkr 

2024  

Plan 

2025 

Plan 

Den löpande verksamheten  

Årets resultat  30 778 29 500 27 431 

Avskrivningar/utrangeringar  

  

67 296 74 093 80 375 

98 074 103 593 107 806 

Investeringsverksamheten  

Bruttoinvesteringar  -246 000 -220 000 -206 000 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten  

Nyupptagna lån  50 000 150 000 110 000 

Amortering av lån  -15 000 - 15 000 - 15 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  35 000 135 000 95 000 

Årets kassaflöde  

 

  

 

  

 

  

 

-112 926 

 

  

  

  

18 593 -3 194 
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Investeringsbudget 2023 och plan 2024–2025 
  2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 

Bostad     

Nybyggnation Centralskolan    60 000 

Värmekonvertering 78 lgh  3 000   

ROT kv. Plogen 2 117 lgh  25 000   

ROT av fastigheter   12 000 13 000 41 000 

Trygghetsfrämjande åtgärder  2 000 2 000 2 000 

Ombyggnad Kv. Dragsspelet 6-10 lgh   4 000 4 000 

K3 underhåll  17 000 17 000 17 000 

Summa  59 000 36 000 124 000 

     

Verksamhetslokaler     

Smedberg ROT  11 000 12 000  

Vårdboende ROT  10 000 10 000 10 000 

Ombyggnad Höglunda kv. Korpralen  5 000   

Nybyggnation Brandstation Gunnarskog  6 000   

Fsk Minneberg  2 500    

FSK Regnbågen tillbyggn 2 avd  10 000   

Styckåsskolan  5 000   

Renovering Taserudsgymnasiet  70 000 70 000  

Fsk Bäckleken ROT/tillbyggnad  15 000   

 Teknisk ROT  1 500 15 000 15 000 

Fsk Båten   30 000  

Dotteviksskolan matsal  5 000   

Ingesund FH ()  15 000 25 000  35 000 

K3 underhåll  13 000 13 000 13 000 

Summa  169 000 175 000 73 000 
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   2023 (tkr) 2024 (tkr) 2025 (tkr) 

Övrigt 

Fordon 4 000 4 000 4 000

Energieffektiviseringsåtgärder 12 000 5 000 5 000

Källsortering 2 000

Summa 18 000 9 000 9 000 

SUMMA 246 000 220 000 206 000 
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