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Välkommen till Välfärdsutmaningen – en

rapport framtagen av Cushman &

Wakefield. I rapporten som är den enda i

sitt slag, utvärderas Sveriges kommuner

på utvalda parametrar som påverkar

framtida möjligheter till att genomföra

investeringar i skola, vård och omsorg.

Vi på Cushman & Wakefield Stategic Advisory hoppas att ni finner rapporten lika spännande och
givande som vi gör. Tveka inte att höra av er till oss för ett förutsättningslöst möte kring hur vi
kan hjälpa er med att möjliggöra satsningar inom vård, skola och omsorg genom
fastighetsrelaterade åtgärder!

Staffan Dahlén Annie Lilja

Head of Strategic Advisory Senior Project Manager 

VÄLFÄRDSUTMANINGEN



INNEHÅLLSFÖRTECKNING



STRATEGIC ADVISORY

Cushman & Wakefield Strategic Advisory erbjuder Sveriges kommuner en rad olika

fastighetsrelaterade rådgivningstjänster. Vi värnar om ett gott samarbete från start till mål i

varje projekt, där vi skräddarsyr en utredning efter kommunens unika frågeställningar.

Staffan Dahlén Annie Lilja

Head of Strategic Advisory Senior Project Manager 



STRATEGIC ADVISORY - ERBJUDANDE
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Behovsanalys social 
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Fastighetsutveckling 
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Sale & Leaseback



Lunds kommun

Stockholms stad

Lidingö stad

I följande avsnitt återges en översiktlig bild av referensuppdrag som Strategic

Advisory på Cushman & Wakefield utfört. Uppdragen är ett axplock som

genomförts för privata, publika och offentliga aktörer i olika delar av landet.

REFERENSUPPDRAG STRATEGIC ADVISORY



Fastighetsbolag

Mediabolag

Stockholmsmässan

REFERENSUPPDRAG STRATEGIC ADVISORY



Utbrottet av COVID-19, som i mars 2020

deklarerades som en global pandemi av

Världshälsoorganisationen, har haft stor

påverkan på de globala finans-

marknaderna. I avsnittet nedan

presenteras hur kommunernas ekonomi

har påverkats samt hur möjligheterna att

klara framtida investeringar förändrats.

VAR BEFINNER VI OSS IDAG?



Annika Edström



Mats Gerdau, 

kommunstyrelsens ordförande 

Nacka kommun

Ålder

Familj: 

Fritidsintressen: 

Politisk bakgrund: 

Vem är Mats? 

På fem års sikt kommer den största 
välfärdsutmaningen vara att växa utan att 

växa

”

Cushman & Wakefield

Vilka är de största välfärds-

utmaningarna din kommun står 

inför? 

Hur stor andel av samhälls-

fastigheterna inom kommunen 

äger ni själva idag? 

Varför har ni valt att sälja 

samhällsfastigheter och vad ser 

du för fördel med att arbeta 

med privata aktörer? 

INTERVJU MED MATS GERDAU, KOMMUNSTYRELSENS 

ORDFÖRANDE, NACKA KOMMUN



På vilket sätt hjälper privata 

investeringar er att möta de 

ökade behovet av välfärds-

tjänster?

Har du några medskick till dina 

kollegor? 

För Nackas del var det önskvärt att ta in privata 
aktörer både av ekonomiska, men även 

fastighetsinriktade skäl

”



På följande sidor presenteras framgångsrika samarbeten från branschen, det vill

säga lyckade affärer mellan kommuner och privata aktörer. Cushman & Wakefield

vill sända ett stort tack till medverkande parter för god och konstruktiv input

under arbetets gång.

Rikshem – Luleå kommun

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) – Skellefteå 

kommun

SAMARBETEN MELLAN KOMMUN OCH NÄRINGSLIV

Altura (NREP) och Drevviken – Heby kommun



Hemsö – Nacka kommun

SAMARBETEN MELLAN KOMMUN OCH NÄRINGSLIV

Vectura – Mönsterås kommun

Infranode – Akershus Fylkeskommun (Norge)



SAMARBETEN MELLAN KOMMUN OCH NÄRINGSLIV

Magnolia – Borlänge kommun

Stenvalvet – Örebro kommun

Svenska Stadsbyggen – Västerås Stad



TRANSAKTIONER UTFÖRDA AV KOMMUNALA BOLAG 

ELLER KOMMUNER

Q2 2020

Den lokala aktören Bergeke har förvärvat 93

lägenheter av det kommunala fatsighets-

bolaget Vara Bostäder.

Offentliga Hus har förvärvat två fastigheter av

Fagersta kommun

Q2 2020

Det kommunala fastighetsbolaget LudvikaHem

har sålt

Trelleborgshem har avyttrat

Q2 2020Q2 2020

Micasa har sålt en fastighet Wihlborgs har förvärvat en fastighet av Malmö 

Stad 

Q1 2020 Q1 2020

K2A & Andersson Fastigheter har tecknat avtal

med Mitthem

Uppsala kommun har sålt sju industrifastigheter

Q1 2020 Q1 2020

På följande sida har Cushman & Wakefield sammanställt ett axplock av

transaktioner som skett under 2020. I samtliga transaktioner står kommunen eller

kommunala bolag som säljare. I sammanställningen återfinns bland annat mark-

och portföljtransaktioner såväl som försäljning av samhällsfastigheter.



I kommande avsnitt presenteras

Välfärdsutmaningen, som baseras på data

inhämtad från myndigheter och andra

branschaktörer. I rapporten presenteras

även nyckeltal på läns- och riksnivå för att

visa hur respektive kommun står sig i

jämförelse.

Beräkning av nyckeltal
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VÄLFÄRDSUTMANINGEN – EN ÖVERSIKT

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5

Nedan återfinns en sammanställning av resultatet av Välfärdsutmaningen.

Kommunerna har delats in i tio olika grupper. I grupp ett finns de kommuner som

placerat sig bäst i rankingen. Med andra ord har dessa kommuner bäst förutsättningar

att klara investeringar i skola, vård och omsorg enligt rankingmodellen.



VÄLFÄRDSUTMANINGEN – EN ÖVERSIKT

Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 Grupp 9 Grupp 10

Nedan återfinns en sammanställning av resultatet av Välfärdsutmaningen.

Kommunerna har delats in i tio olika grupper. I grupp ett finns de kommuner som

placerat sig bäst i rankingen. Med andra ord har dessa kommuner bäst förutsättningar

att klara investeringar i skola, vård och omsorg enligt rankingmodellen.



Välfärdsutmaningen är baserad på

officiell statistik från diverse

myndigheter och branschaktörer.

Nedan redovisas respektive kategori-

sering med underliggande nyckeltal

samt en kort motivering av urvalet.

Befolkning och demografi .

Kommunekonomi

NYCKELTAL TILL UNDERLAG FÖR RANKINGEN



Arbetsmarknad

Vård och omsorg



Skola



Bostadsmarknad



CUSHMAN & WAKEFIELD

36 miljarder kr 

> 150

> 250 000

70
1 400 miljarder kr 



Staffan Dahlén Annie Lilja

Tveka inte att kontakta oss för vidare information!

Anders Elvinsson Annika Edström

Malin Strömberg

Patrik Lundström

Johan Östberg

Hanna Käck


