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Detta är Hemsö 
Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhälls-
fastigheter. Hemsös affärsidé är att hållbart 
äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter 
för äldreboende, utbildning, vård och rätts-
väsende. Tredje AP-fonden, AP3, är Hemsös 
huvudägare.

Idag finns vi representerade i Sverige, Finland och 
Tyskland med en samlad fastighetsportfölj till 
ett värde av drygt 65 miljarder kronor. Hemsös 
hyresgäster är stat, kommun, region eller privata 
företag som är skattefinansierade.

Utveckling och förvaltning med fokus  
på  hållbarhet och hög kvalitet
Vi utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter 
med målet att de ska vara långsiktigt hållbara 
för hela samhället. För oss betyder det allt från 
ekonomisk hållbarhet och minskad klimatpå
verkan med sunda materialval till att den sociala 
aspekten är inkluderad i utformningen av både 

inomhus och utomhusmiljöer. Vår vision att 
stärka ryggraden i samhället belyser också den 
röda tråden som är samverkan. Tillsammans 
med den offentliga sektorn kan vi bidra till att 
lösa det stora behovet av skolor, äldreboenden 
och andra samhällsfastigheter. Det gör att vi kan 
vara en professionell partner till den offentliga 
sektorn genom hela livscykeln och hjälpa till 
med planering, utveckling och förvaltning för att 
 skapa nya hållbara samhällsfastigheter. Lång
siktigt engagemang och lokal närvaro bidrar till 
att vi kan möta hyresgästens behov idag och 
utveckla fastigheten över tid.

Vi har drivit utvecklingen av samhälls-
fastigheter i över tio år, vilket innebär 
att vi har en gedigen erfarenhet och 
specialistkompetens inom segmentet.

Vårt motto är samverkan och 
 transparens
Vi arbetar med samverkan på ett strukturerat sätt 
där parterna samarbetar för projektets bästa i en 
öppen och transparent dialog. Ärlighet och öp
penhet mellan parterna är en grundförutsättning 
för ett bra samarbete. 

Alla parter involveras tidigt i processen för att 
nå en samsyn om fastighetens utformning. Att 
ha gemensamma och tydliga mål borgar för 
en modern och ändamålsenlig fastighet med 
god funktionalitet ur både verksamhets och 
 förvaltningsperspektiv.  Inom ramen för sam
verkan kan vi också utveckla långsiktigt hållbara 
lösningar som påverkar projektets totalekonomi 
och därmed ger mer samhällsnytta. 

     Funktionella och hållbara miljöer  
för  verksamheten

     Förutsägbara kostnader

    Effektivt lokaluttnyttjande

    Ökad samhällsnytta

     Upphandling görs i enlighet med   
Lagen om offentlig upphandling (LOU)

     Kvalitativ slutprodukt

     Slutkostnaden är förutsägbar

     Effektiv byggprocess

     Säkrare ekonomi och effektivare  
riskhantering

    Projektet färdigt i rätt tid

Långsiktigt samarbete – en trygghet
Långsiktigt samarbete och ansvarstagande ligger 
även till grund för de samverkansavtal som vi har 
tecknat med ett flertal kommuner, till  exempel 
Kungälv, Uddevalla, Trelleborg och Bjuv.

Samverkan ger synergieffekter då kunskap och 
erfarenhet från båda parter tas till vara och 
förs vidare i alla projekt. Den kun skapen ger oss 
möjlighet att driva utveckling och innovation för 
både kostnadseffektiva och väl anpassade sam
hällsfastigheter utifrån verk samheternas behov.

Ett projekt som sker i samverkan ger flera 
 positiva resultat.
 

”Vi är glada att ha Hemsö som stabil och långsiktig 
samarbetspartner, de har stor kunskap och erfarenhet 
av att utveckla bra skollokaler. Utöver en modern och 
flexibel skola får vi även nya idrottshallar och lokaler 
för kultur. Det blir ett lyft för hela Älta”

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun.



Hemsös samverkansmodell

FärdigställandeGenomförandePlaneringProgramFörstudieInitial analys

Initial analys

Inledande steg i parternas gemensamma 

projekt. Här bedöms förutsä� ningarna 

för projektet och en förstudiebudget 

tas fram.
Förstudie

Projektet genomlyses och kostna-

der samt � dplan för kommande 

steg fastställs.

Hemsö kan bidra ti ll kommuners expansion genom att  lång
sikti gt äga, utveckla, förvalta och investera i fasti gheter och 
lokaler för samhällsservice. Samverkansmodellen bygger på 
att  utnytt ja bägge parters kunskap och erfarenhet genom 
en ömsesidig och löpande dialog. Därmed kan målen ti digt 
identi fi eras och göras tydliga. Modellen består av olika faser 
enligt bilden.

Program

Parterna fastställer övergripande 

kvalitet och krav på projektet och 

skriver hyresavtal.

Planering

Hemsö tar, � llsammans med 

 kommunen, fram de handlingar 

som ska ligga � ll grund för fram� da 

förfrågningsunderlag, däre� er görs 

upphandlingen av entreprenaden 

enligt LOU.

Genomförande

Inleds när entreprenadav-

tal är tecknat och avslutas 

med a�  den nya byggnaden 

� llträds.

Färdigställande

Fas� gheten � llträds, verk-

samheten startar och 

 förvaltningen påbörjas.



Specialistkunskap

Med över ti o års erfarenhet av samhällsfasti gheter 
har vi en god kunskap om de verksamheter som 
bedrivs i våra lokaler samt de specifi ka krav som 
ställs. Vi utvecklar tre ti ll fyra skolor och lika många 
äldreboenden varje år ti llsammans med kommunala 
och privata aktörer.

Stabil och långsiktig 
samarbetspartner

Tack vare vår ägare har vi möjlighet att  växa och 
ti llgodose våra kunders ändrade behov oavsett  
konjunktur. Låg verksamhetsrisk och fi nansiell 
stabilitet innebär trygghet för våra hyresgäster. 

Tillgång till kapital

Vår fi nansiella styrka och långsikti ghet är grunden 
för att  vi kan äga, förvalta och utveckla bra fasti g
heter för samhällsservice.

Långsiktig förvaltning

Vi har ett  långsikti gt perspekti v – vi kombinerar 
projektutveckling med uthyrning och en lång
sikti g förvaltning.

Tillgänglighet och besluts förmåga

Förvaltningen av våra fasti gheter sker lokalt 
med både egna medarbetare och via externa 
leverantörer för fasti ghetsskötseln. Det gör att  vi 
kan vara närvarande och förstå våra hyresgästers 
behov.

Möjlighet till jämförelse

Genom att  välja Hemsö som byggherre och 
fasti ghetsägare har kommuner möjlighet att  
jämföra hur den egna organisati onen presterar 
i jämförelse med Hemsö. Det är ett  sätt  för båda 
parter att  vässa sina verksamheter.

Hemsös överskott går främst 
tillbaka till Sveriges pensionärer

Tredje APfonden är majoritetsägare.

Hemsö som samarbetspartner

Hemsös uppgi�  är att  skapa verksamhetsanpassade lokaler för vård, 
utbildning, äldreomsorg och rätt sväsende. Vi erbjuder fl exibilitet 
och skapar miljöer där människor trivs.

7
anledningar för 
kommuner att 
välja Hemsö

Hemsös 
överskott går 
till Sveriges 
pensionärer

Exempel – pågående projekt

Äldreboende i 
Luleå med 

144 lägenheter

”Starka samarbetspartners behövs när Luleå kommun utvecklar äldreomsorgen 
för att  klara framti dens utmaningar. Samarbetet med Hemsö har resulterat i 
Kronans vård- och omsorgsboende, ett  av landets modernaste där vi kommer 
arbeta med ny teknik och nya arbetssätt ”

 Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå kommun.

”Det känns bra med stabila och långsikti ga 
ägare som Hemsö. Vi behöver hjälpas åt för 
att  klara framti dens utmaningar” 

Miguel Odhner, kommunstyrelsens ordförande, Kungälvs kommun.

Tre Svanenmärkta 
förskolor för 

totalt 430 barn
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