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Inledning

Utgångspunkten i den här affärsplanen är att koncernen Öckerö Fastighets AB inte längre en-
bart är ett bostadsbolag, utan under åren har vuxit till en koncern som utvecklar stora delar av 
öckeröarnas samhälle och infrastruktur. Alla som bor och verkar i kommunen påverkas i olika 
grad av koncernens verksamhetsområden i sin vardag.

Bolagets juridiska moderbolag är Öckerö Fastighets AB som genom avtal förvaltar alla bo-
lagens verksamheter. Koncernen verkar under de tre affärsområdena Bostäder, Lokaler och 
Öckerö nät. 

Syfte och ambition med denna affärsplan är att tydliggöra mål och riktlinjer med bolagens 
verksamheter för våra kunder, ägare och medarbetare. Ägaren Öckerö kommuns övergripande 
målsättningar har satts genom ägardirektiv till respektive bolag som denna affärsplan är base-
rad på. 

Vi ser ett behov av att stärka styrning och ledning, för att bland annat förbättra ekonomi, 
kundnöjdhet och kommunicera tydligare med våra intressenter. 

Koncernens tre övergripande verksamhetsområden är:
 9 Äga och förvalta bostäder och lokaler
 9 Utveckla och bygga nya bostäder och lokaler
 9 Bygga och förvalta IT-infrastruktur under affärsområdet Öckerö nät

Affärsplanens fokus ligger inte på den juridiska koncernorganisationen, utan på de tre affärsom-
råden i vilka bolagets verksamheter bedrivs. Affärsplanen sträcker sig över de kommande fem 
åren (2015-2019). 

I arbetet med affärsplanen har vi också genomfört ett värdegrundsarbete för att få en organisa-
tion med kraft och trivsel där medarbetarnas engagemang för våra kunder ska vara i fokus.

 

Vision för koncernen
Bolagets vision har beslutats av styrelsen, och arbetats fram i nära samarbete med koncernens 
ledningsgrupp. Visionen ska genomsyra all verksamhet som bedrivs inom koncernen. 

”Koncernens bolag ska vara betydelsefulla verktyg för en stark och 
hållbar utveckling av Öckeröarna genom att med personligt enga-
gemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur.”

Inledning och bakgrund
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Organisation

Koncernens värdegrunder
Vi har tillsammans kommit fram till tre värdeord som symboliserar hur vi på ÖBO ska bidra till 
våra kollegor, kunder och ägare: 

 9 Glädje
 9 Engagemang
 9 Respekt

Glädje 

– det betyder till exempel att vi:

 9 synliggör varandra, till exempel genom att hälsa, ge beröm och uppskattning
 9 visar respekt för varandra genom att låta individen vara som den är
 9 är delaktiga och samarbetar mot gemensamma mål
 9 tar glädjen med oss tillbaka till borgen och kollegorna då vi gjort kunden nöjd 

Engagemang 

– det betyder till exempel att vi:

 9 genom kommunikation och tydlighet får varandra att förstå vår roll i helheten
 9 hjälper varandra över gränserna och delar med oss av vår kunskap
 9 genom uppskattning och feedback känner att vi är en viktig kugge, och att det vi gör spelar 

roll

Respekt 

– det betyder till exempel att vi:

 9 behandlar andra som vi själva vill bli behandlade
 9 ställer upp för varandra och ger av vår tid till våra kollegor
 9 känner tillit och lyssnar på våra kollegor

Likabehandling
En grundläggande fråga inom koncernen är alla människors lika värden. Nolltolerans mot alla 
former av diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar ska genomsyra verksamheten. 
Med likabehandling menar vi allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, 
sexuell läggning eller funktionshinder oavsett om personen är en kund, anställd, leverantör eller 
annan intressent som kommer i kontakt med koncernbolagen. 
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Koncernens organisation
Organisationsschema
Från 2014 är bolaget uppdelat i en koncern i enlighet med beslut fattat av Öckerö kommuns 
fullmäktige:

Öckerö kommun

Öckerö Fastighets AB

Öckerö Fastighetsservice AB Öckerö Fastighetsutveckling AB KB Öckerö Sörgåd
2:446

Öckerö Bostads AB

Öckerö kommun äger 100 % av aktierna i Öckerö Fastighets AB. Eftersom Allbo-lagen ställer 
krav på fastighetsägare för att få verka som ett allmännyttigt bostadsbolag, ska bolaget i huvud-
sak förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Därför krävdes en upp-
delning till en ny koncern. Fullmäktige beslöt följaktligen i juni 2013 att dela upp bolaget i en 
koncern där fastigheter, med i huvudsak bostäder, läggs i ett separat bolag, Öckerö Bostads AB. 

För att undvika så kallad byggmästarsmitta valdes att ägandet av Öckerö Bostads AB ska ske 
indirekt via holdingbolaget Öckerö Fastighetsservice AB, vars enda syfte är att äga aktierna i 
Öckerö Bostads AB. Samtidigt bytte moderbolaget namn till Öckerö Fastighets AB. Dessutom 
skapades ett nytt bolag med uppgift att förädla exploateringsfastigheter med namnet Öckerö 
Fastighetsutveckling AB.

Likabehandling/Organisation
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Affärsområden

Affärsområden

Koncernen verkar i tre affärsområden: 

Bostäder
Koncernen förvaltar 385 bostadslägenheter fördelat på 26 områden. 232 av dessa hyrs ut med 
kallhyra och 153 med varmhyra. Lägenheterna är fördelade geografiskt så att 166 finns på Öck-
erö, 143 på Hönö och 76 på övriga öar. Genomsnittslägenheten är 67 kvm stor och kostar 5 696 
kr/månad år 2014. 

Lokaler      
Totalt förvaltar koncernen cirka 52 000 kvm lokalyta och 16 000 kvm yta för idrottsanlägg-
ningen Prästängen fördelat på 55 områden. Av totala lokalytan utgör drygt 90 % av kommunala 
kontrakt varav skolan hyr drygt hälften. Kommersiella lokalhyresgäster är bland annat Västra 
Götalandsregionen, Apoteket, Systembolaget och Swedbank. 

Öckerö nät
Öckerö Näts affärsidé är att äga, förvalta och utveckla ett stadsnät med optisk fiber på kom-
munens alla bebodda öar. Koncernen har fått uppdraget av ägaren genom beslut i fullmäktige 
i september 2011. Under 2012 till 2013 byggdes fibernätet ut på östra Hönö och under 2013 till 
2014 på hela Öckerö och resterande områden på Hönö.
 

Koncernen Öckerö Fastighets AB

Bostäder Lokaler Öckerö Nät
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Balanserad styrning

Kund
Perspektivet uthyrning utgår från affärsområdenas möjlighet till löpande intäkter i form av hy-
ror, avgifter och annan fakturering. Bolagens affärsområden ska var och en vara affärsmässiga 
utifrån sina egna respektive villkor. 

Förvaltning
Perspektivet förvaltningar utgår från koncernens interna processer såsom förvaltningsfrågor, 
underhåll och personal.

Utveckling
Perspektivet utveckling fokuserar på framtiden och potentiella utvecklingsområden. Utveckling-
en utgår från att såväl befintliga som nya områden byggs och utvecklas. 

Finansiellt
I det finansiella perspektivet beskrivs finansiella mål och ramar för hur till exempel framtida 
investeringar ska finansieras och strategiska målsättningar för kassaflöden.

Balanserad styrning
Vi formulerar våra strategiska ställningstaganden och målsättningar för respektive verksam-
hetsområde inom följande fyra perspektiv:

 

Balanserat 
styrkort

Förvaltning

Kund

Utveckling

Finansiellt
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Bostäder

Bostäder

Affärsidé
Inom affärsområdet bostäder ska koncernen:

 9 främja bostadsförsörjningen inom Öckerö kommun genom att bygga och förvalta 
attraktiva och prisvärda bostäder.

 9 verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt 
genom en bra och framsynt avfallshantering.

 9 på affärsmässiga grunder erbjuda bostäder åt kommuninvånare som anvisas av 
kommunen och som behöver speciellt stöd för sitt boende.

 9 Mycket låga vakanser och en växande 
bostadskö.

 9 Kapitalstarka nuvarande och potentiella 
hyresgäster som borde kunna acceptera 
högre hyresnivåer.

 9 Tillgång till byggbar attraktiv mark.

Styrkor

 9 Sämre tillgänglighet till fastigheterna ur 
förvaltningssynvinkel.

 9 Stor del av bostadsbeståndet är byggt un-
der slutet av 1980-/början av 1990-talet.

 9 Stor del av bostäder är i småhusform 
(högre underhållskostnader och högre fast-

ighetsavgift/skatt).

Svagheter

 9 Stor efterfrågan på bostäder (både i Göte-
borgsområdet i stort och på öarna).

 9 Möjlighet med ROT-renoveringar och ökade 
hyresintäkter.

 9 Ökat fokus på låga produktionskostnader 
genom till exempel SABOs KomboHus.

Möjligheter

 9 Stopp/minskning av beviljade detaljplaner 
(från Länsstyrelsen).

 9 Högt belånade kan leda till svårigheter att 
låna alt sämre lånevillkor.

 9 Ökade kostnader (för till exempel, el, vatten 
och sophämtning) vilket inte följer avtalade 
hyresökningar.

Hot

SWOT-
analys
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Bostäder

Strategiska ställningstaganden och målsättningar
Kund
Hyresnivåerna för bostadsbeståndet i bolaget har under de senaste tio åren halkat efter relativt 
liknande bostadsföretag i regionen. Under flera år har bolaget i hyresförhandlingarna accepterat 
oförändrad hyressättning. Under affärsplanens period ska hyran höjas minst lika mycket som 
snittet i Västra Götaland varje enskilt år. För nybyggda bostäder har vi märkt att marknadens 
hyresvilja ligger väsentligt högre än nuvarande snitthyror. Ambitionen är att hyressättning-
en ska vara så hög så att bokförda värden i varje enskild investering kan försvaras och att ett 
positivt kassaflöde uppnås senast under fastighetens fem första år. Samtidigt ska inte bolagets 
ambition vara att maximera hyran i varje enskilt fall utan att kunna erbjuda prisvärda bostäder. 

Under flera år har bolaget legat mycket lågt i Hyresgästföreningens NFKI-undersökningar* . 
Koncernen har på senare år arbetat aktivt med att förbättra kundnöjdheten hos våra hyresgäster 
och har bland annat arbetat tillsammans med den lokala Hyresgästföreningen med att ta fram 
nya miljöhus. 

 9 Vi ska öka kundnöjdheten hos våra bostadshyresgäster.
• I Hyresgästföreningens NFKI-mätning ska bolaget vid nästa undersökning ligga bland 

de tolv främsta och vid mätningen därefter bland de sju bästa. 

 9 • Vi ska vara en professionell, tillgänglig och god förvaltare.
• Alla inkomna felanmälningar ska återkopplas senast inom två arbetsdagar och för 

felanmälningar inom kategori B ska minst 90 % åtgärdas inom 5 arbetsdagar och för 
kategori C inom 10 arbetsdagar.

Förvaltning
I likhet med många andra bostadsbolag finns ett eftersatt underhåll på flera av koncernens fast-
igheter. En av de största utmaningarna är att komma ikapp detta underhåll inom de närmaste 
åren. Eftersatt underhåll avser såväl yttre som inre underhåll. Bolagets strategi är att prioritera 
fastigheternas skalskydd för att säkra fastigheternas värde på längre sikt. Dock kan vi notera att 
en stor del av fastigheterna byggdes under 80-talet varför ROT-renoveringar av såväl kök som 
badrum kommer att bli aktuella. 

En stor del av beståndet hyrs ut med kallhyra och har äldre uppvärmningssystem, inte sällan 
med direktverkande el. Koncernen har tidigare arbetat mycket aktivt med att minska bolagets 
klimatpåverkan genom energieffektiviseringar och utbyten av till exempel oljepannor. Även om 
kostnaderna för hushållsel och uppvärmning ofta ligger på enskild hyresgäst ligger ett ansvar 
för att arbeta med dessa energifrågor på oss som hyresvärdar. En fungerande finansiering av 
sådana energi- och miljöinvesteringar behövs därför arbetas fram, till exempel i samförstånd 
med Hyresgästföreningen. 

 9 Bolagens verksamhet ska genomsyras av de värdegrunder som gemensamt beslutats 
(Glädje, Engagemang, Respekt).
• Varje medarbetare ska ha minst ett medarbetar- och ett lönesamtal per år.

 9 Vi ska underhålla våra bostadsfastigheter så att marknadsvärdena bibehålls eller ökar.
• Årlig marknadsvärdering ska ej uppvisa någon enskild minskning.

* NFKI, Nöjd förvaltningskundsindex
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Bostäder

Utveckling
Sedan bolaget tagit över bostadskön från kommunen har den stadigt växt. Vakanserna är dess-
utom mycket låga, särskilt vad gäller Öckerö, Hönö, Fotö och Hälsö. Vi kan därför dra slutsatsen 
att det finns en stor efterfrågan i kommunen på ytterligare bostäder och framför allt hyresrätter. 
Vi har observerat efterfrågan på lägenheter såväl i de större som de mindre formaten. Personer 
som tidigare bott i villa och som söker andra boendeformer kommer fortsatt vara en viktig mål-
grupp. Samtidigt har vi observerat en brist på billiga mindre lägenheter för till exempel ungdo-
mar så att de kan stanna kvar i kommunen. Vår bedömning är att en av de största utmaningarna 
under kommande period blir att kunna bygga funktionella lägenheter med hög kvalitet, god 
hållbarhet, bra tillgänglighet och låga förvaltningskostnader, till låg produktionskostnad.   

 9 Förädla vårt fastighetsbestånd genom att bygga nytt och avyttra sådana fastigheter som 
inte ligger i bolagens långsiktiga planering.
• Vi ska bygga 150 lägenheter under kommande fem år.

 9 Vid nybyggnationsprojekt ska effektivare förvaltning vara en central fråga.
• Vi ska under affärsplaneperioden introducera fyrvåningshus för bostäder i kommu-

nen.

Finansiellt
Koncernbildningen med separata bolag för bostäder och lokaler ger oss en tydligare bild av res-
pektive verksamhet. För bostäderna är detta viktigt när vi förhandlar med Hyresgästföreningen. 
Bostadsfastigheternas marknadsvärden är generellt bättre jämfört med de bokförda värdena, 
till skillnad från lokalfastigheterna. Eftersom de finansiella kostnaderna är de enskilt största vi 
har, bevakar vi hela tiden vad som händer på marknaden. Vi jobbar aktivt inom ramen för vår 
finanspolicy och K3-reglementet. Det innebär att vi har valt låga kapitalbindningstider och att vi 
aktivt arbetar med våra räntebindningstider. 

 9 Kassaflödena inom affärsområdet ska vara så stora att vår soliditet förbättras.

• Direktavkastningen för affärsområdet ska minst vara 4,25 %.

 9 Investeringar ska kunna försvaras med ökade hyresnivåer.

• Nyinvesteringar ska redovisa positiva totala kassaflöden senast år 3.
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Lokaler

Lokaler

Affärsidé
Inom affärsområdet lokaler ska koncernen:

 9 bygga, äga och förvalta såväl kommunala som kommersiella lokaler i Öckerö 
kommun.

 9 skapa en effektiv och väl avvägd förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas 
kostnadseffektivt, energisnålt och miljömässigt hållbart.

 9 sträva efter att lokalerna har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från 
kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning.

 9 Största hyresgäst är ägaren Öckerö kom-
mun med i princip garanterade hyresintäk-
ter och gemensam vilja att ha ett funge-
rande bolag.

 9 God kännedom om och stark förankring 
på den lokala hyresmarknaden.

Styrkor

 9 Många äldre kommunala lokaler med 
stigande underhållsbehov.

 9 Stor andel av lokalkontrakt är inklusive nyt-
tigheter som el, vatten och sophämtning.

Svagheter

 9 Växande kommun med ökande behov av 
service.

 9 Flera fastigheter med möjligheter till goda 
vinster vid förädling.

Möjligheter

 9 Ändrade förutsättningar för egenproduce-
rad vindkraft.

 9 Beslut om nedläggningar av verksamheter.

 9 Vi ”slår i taket” för hur mycket vi får låna av 
aktörerna på finansmarknaden.

Hot

SWOT-
analys



12

Lokaler

Strategiska ställningstaganden
Kund
Ambitionen med de kommunala fastigheterna har under lång tid varit att kunna erbjuda pris-
värda lokaler baserade på självkostnadskalkyler. Sedan bolaget övertog de kommunala fastig-
heterna 2004 har de hyrts ut inklusive vatten, sophämtning och oftast el och värme. En följd av 
den prissättningsstrategi som använts är att hyresnivåerna halkat efter då index i avtalet inte 
följt den allmänna prisutvecklingen. Under kommande period kommer det ställas krav på bo-
laget att löpande utvärdera de avtal som finns och förhandla om dessa så att en god marknads-
mässig avkastning kan kombineras med ett önskvärt förvaltande. 

 9 Vi ska vara en professionell, tillgänglig och god förvaltare.
• Alla inkomna felanmälningar ska återkopplas senast inom två arbetsdagar och för 

felanmälningar inom kategori B ska minst 90 % åtgärdas inom 5 arbetsdagar och för 
kategori C inom 10 arbetsdagar.

 9 Vi ska öka kundnöjdheten hos våra lokalhyresgäster.
• Vi ska under perioden genomföra minst två kundnöjdhetsundersökningar och resulta-

tet ska förbättras.

Förvaltning
I likhet med bostadsfastigheterna finns i flera fall eftersatt underhåll, såväl utvändigt som invän-
digt. Verksamhetslokalernas användande ändras löpande och i framfört allt skollokaler finns en 
hög förslitning vilket ställer höga krav på underhållsplaneringen. Det yttre underhållet ska pri-
oriteras så att skalet hålls intakt och fastigheten behåller sitt värde medan det inre underhållet i 
så lång utsträckning som möjligt ska prioriteras utifrån verksamhetens behov. Gränsdragnings-
frågor mellan oss som hyresvärdar och hyresgäster och andrahandshyresgäster är en prioriterad 
fråga under kommande period. 

 9 Vi ska arbeta med kostnadseffektiva, hållbara energilösningar.
• Vi ska minska vårt fossilberoende med fem procent per år.

 9 Förbättra vår administrativa hantering.
• Av de inköp som görs inom egenupphandlade områden ska 95 % göras av ramavtals-

leverantörer.

Utveckling
Öckerö kommun har de senaste tio åren växt med drygt 50 personer per år i enlighet med full-
mäktiges målsättning. En växande kommunbefolkning ställer också krav på ökad kommunal 
och kommersiell service. Bolagets övergripande mål är att ha tillräckliga resurser för att kunna 
driva de projekt som beställs från ägaren Öckerö kommun inom de områden vilka bolaget ver-
kar. Det rör sig därmed främst om fastigheter inom skolan, socialen, kultur och fritid. Oavsett 
om lokalprojekt drivs gentemot kommunen eller mot andra kommersiella aktörer ska de drivas 
genom att minimera risken med hjälp av långa avtal och marknadsmässiga hyresnivåer. Avkast-
ningskraven ska ställas på liknande nivåer som andra likvärdiga bolag.   

 9 Vi ska förädla våra fastigheter vilket innebär att sälja äldre fastigheter som inte ingår i 
långsiktiga strategin.
• Avyttra fastigheter för tio miljoner per år i fem år.

 9 Vid nybyggnation av lokalfastigheter ska koncernen vara i framkant vad gäller hållbara 
lösningar.
• Vid nybyggnation av lokalfastigheter ska kravet vara minst Miljöbyggnad silver.
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Lokaler

Finansiellt
Lokalfastigheterna står för den övervägande delen av våra investeringar de närmaste fem åren. Som 
hyresgäst är kommunen klart dominerande. Inom de närmaste åren kommer vi att bygga och renove-
ra två skolor vilka är koncerns största projekt hittills. Till detta har ägaren identifierat ett antal andra 
prioriterade projekt de kommande åren. Den största utmaningen kommer att vara att hitta bästa 
långsiktiga finansiering där risk och kostnader ska minimeras. Med högre belåning ställs också ökade 
krav på avkastning i den löpande verksamheten och upptagna lån säkras på lång sikt då avtalen löper 
under långa perioder. 

 9 Kassaflödena inom affärsområdet ska vara så stora att vår soliditet förbättras.
• Direktavkastningen för affärsområdet ska minst vara 6 %.

 9 Lokalhyror för samtliga hyresgäster ska vara marknadsmässiga.
• Alla kommunala lokaler ska redovisa övervärden senast 2018.
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Öckerö Nät

Öckerö Nät

 9 God lokal förankring och engagerad orga-
nisation.

 9 Flera resurser finns redan etablerade i kon-
cernen som sakkunniga, administration och 
jourberedskap.

Styrkor

 9 Begränsat antal intressenter.

 9 Pedagogisk utmaning att förklara fiberns 
fördelar jämfört med andra alternativ.

 9 Relativt kostsam investering för enskild 
intressent.

Svagheter

 9 Utveckling av nya tjänster vilka kräver högre 
bandbredd än vad andra infrastrukturer 
klarar.

 9 Nya affärsmodeller och produkter. 

Möjligheter

 9 Prispress från kommunikationsoperatörer.

 9 Konkurrens från parallella infrastrukturer.

Hot

SWOT-
analys

Affärsidé
Inom affärsområdet Öckerö nät ska koncernen:

 9 bygga, äga och förvalta fibernät på samtliga tio öar i Öckerö kommun.
 9 erbjuda framtidsäkra fiberanslutningar till privata villakunder, fastighetsägare, 

företag och operatörer.
 9 ge våra kunder tillgång till ett marknadsledande och mångfaldigt tjänsteutbud.
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Öckerö Nät

Strategiska ställningstaganden och målsättningar
Kund
Uthyrning av så kallad svartfiber sker idag huvudsakligen till upphandlad kommunikationsope-
ratör, men även till Öckerö kommun som är en stor kund. Under perioden ska en större produkt-
portfölj utvecklas och erbjudas till företagskunder som bland annat innehåller möjlighet till pu-
blika och fasta IP-adresser liksom av kapacitetstjänster för uppkoppling av till exempel företags 
lokalkontor och operatörers mobilmaster med mera. En central del i affärsområdets strategi är 
att beställningsprocessen för enskild potentiell kund ska vara så enkel och tydlig som möjligt. 

 9 Kunder i Öckerö nät ska uppleva sig nöjda med produkten.
• Under perioden ska en kundnöjdhetsundersökning genomföras och minst 80 % av 

kunderna ska vara nöjda eller mycket nöjda med sin fiberuppkoppling, och de tjänster 
som erbjuds via fibern.

 9 Öckerö nät ska kunna erbjuda ett brett utbud av tjänsteleverantörer till privatkunder.
• Under affärsplansperioden ska det finnas minst tre så kallade triple-play-leverantörer, 

det vill säga en tjänsteleverantör som levererar bredband, tv och telefoni.

Förvaltning
Förvaltningens fokus ligger på driftsäkerhet baserade på Post- och telestyrelsens regleringar och 
rekommendationer samt därutöver avtalade och specifika SLA-nivåer (Service Level Agreement) 
till våra kunder. Samarbetet med Svenska Stadsnätsföreningen och andra regionala fibernät ska 
under perioden utvecklas. Öckerö nät ska samarbeta med och bidra i utvecklandet av kommu-
nens risk- och beredskapsorganisation. 

 9 Fibernätet ska vara driftsäkert.
• Uppfylla fastställda SLA-nivåer på årsbasis mot kunder och kommunikationsoperatörer.

 9 Leveransprocessen ska vara kvalitetssäkrad.
• Alla eftermarknadskunder ska få sin anslutning driftsatt senast 12 veckor från inkom-

men beställning och få information vid genomförd beställning, bokad installation och 
utförd driftsättning.

Utveckling
Fram till och med 2014 är byggnation av stomnät prioriterat på Hönö och Öckerö, beroende på 
att en övergripande andel av kommunens verksamheter och boende finns på dessa öar. Framti-
da utbyggnad ska fortsatt vara behovsstyrd och baserad på ett lågt risktagande. Nya tjänster ska 
kunna kanaliseras genom Öckerö nät till potentiella slutkunder, inom till exempel samhällstjäns-
ter som utbildning, vård och omsorg.

 9 Samtliga företag och hushåll ska kunna erbjudas anslutning.
• Senast 2020 ska samtliga företag och hushåll kunna ansluta sig till fibernätet

Finansiellt
Till skillnad mot vissa andra stadsnät har vi valt att inte bygga ut områden baserat på verifierat 
intresse utan genomfört byggnation av stomnät på Hönö och Öckerö. Den fortsatta byggnatio-
nen, främst på de mindre öarna, måste dock för att vara långsiktigt lönsamma vara efterfrågeba-
serade. Bedömningen är att affärsområdet kommer redovisa underskott de första åren men att i 
takt med att kundmassan ökar och att olika typer av högkapacitetskunder ansluter sig till nätet 
kommer kassaflödena under perioden vara positiva. 

 9 Affärsområdet ska bidra till att bolaget ska redovisa positiva resultat.
• Affärsområdet ska vid årsbokslutet 2017 uppvisa minst ett nollresultat.
• Avkastning på investerade medel ska senast vid årsbokslutet 2019 uppgå till 3,5 %.
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