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En hållbar värld där
Statens fastighetsverk gör skillnad
Statens fastighetsverk (SFV) har ett viktigt samhällsuppdrag att förvalta och utveckla fast egendom som
staten äger och som har eller har haft en väsentlig
betydelse för Sverige. SFV förvaltar även fastigheter
där det av andra skäl beslutats att staten genom SFV
ska svara för fastigheternas förvaltning och utveckling.
Regeringsbyggnaderna, de kungliga slotten, ambassader och residens är några exempel. Skeppsholmen i
Stockholm, ruinerna i Visby, Birka och stora jord- och
skogsegendomar samt fjällmiljöer med renbetesmarker
är andra exempel. I huvudstaden förvaltas vidare till
exempel Nationalmuseum, Dramaten, Kungliga Operan
och många museibyggnader, Skeppsholmen och stora
delar av Riddarholmen. SFV förvärvar och avyttrar även
fastigheter på statens uppdrag.
Vi vill förknippas med kvalitet och hållbarhet,
effektivitet och tillgänglighet, kompetens och engagemang samt ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt.
Vi har nolltolerans mot korruption. Diskriminering, brott
och miljööverträdelse ska inte förekomma. Därför
arbetar vi varje dag för att utveckla oss som myndighet.
Våra hyresgäster, samverkansaktörer och andra
intressenter är viktiga för oss och det är genom en
förtroendefull och långsiktig samverkan med dem som
vi skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra
vårt uppdrag.
Under våren 2020 när världen och Sverige drabbades
av en pandemi, covid-19, har SFV vidtagit de åtgärder som
krävts för att SFV ska bidra till minskad smittspridning.
Arbetsmiljöfrågorna är en särskild utmaning eftersom en
avsevärd del av SFV:s verksamhet kräver närvaro på plats
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för att sköta drift och genomföra pågående och planerade
byggprojekt. Samverkan med vår interna skyddskommitté
och med Svenska byggnadsarbetareförbundet har stärkts
vilket lägger en god grund för det kommande året.
Flera av SFV:s hyresgäster har påverkats kraftigt av
den pågående pandemin och SFV har kunnat ge stöd
genom att till exempel ge anstånd med hyra och
hyresrabatter där regeringen beslutat om detta.
Under det kommande året kommer SFV att fortsätta
dialogen med hyresgästerna om hur de ser sina lokalbehov framöver. Det är redan tydligt att många frågor
behöver diskuteras, till exempel förändrade lokalbehov,
tekniska lösningar och säkerhetsfrågor. Här kommer vi
att möta våra hyresgäster i en förtroendefull och
långsiktig dialog om kundanpassade lösningar.
Trots de utmaningar som varit så fortsätter vi att
genomföra vårt förändringsarbete, SFV 2022, som nu går
in i en slutfas. De största och viktigaste förändringarna
har genomförts och myndigheten kommer att fortsätta
att ha hög utvecklingstakt men i mer ordinarie former
där vi även börjar blicka framåt på lite längre sikt. Ett
arbete pågår för att SFV åter ska bli ISO-certifierat inom
områdena kvalitet och arbetsmiljö och en certifiering
mot mutor har påbörjats. Andra viktiga utvecklingsuppdrag är att stärka och utveckla SFV som statlig byggherre och nya arbetsformer i projektverksamheten. Den
interna styrningen och kontrollen har stärkts och vi har
fått kvitto på att vi nått fina resultat i de granskningar
och revisioner som genomförts. Arbetet med att
utveckla styrningen fortsätter och under året har en
kompetensförsörjningsstrategi beslutats. Där tydlig-
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görs bland annat hur vi ska stärka kompetensen inom
strategiska områden. I digitaliseringsarbetet arbetar vi
med att stabilisera it-miljön och ytterligare stärka
säkerheten. Fokus framåt kommer att vara på digitala
verktyg för både staber och i kärnverksamheten.
För SFV:s del ges förändringsuppdraget extra fokus
eftersom vi har ett särskilt regeringsuppdrag som i första
hand tar sikte på förvaltningskulturen inom myndigheten.
Frågor om chefs- och ledarskap fortsätter att vara i fokus,
liksom frågor om medarbetarskap och hur vi skapar ett
mer involverande arbetssätt där delaktigheten ökar.
Bredden i vårt uppdrag är stor, både innehållsmässigt
och geografiskt från nordligaste Norrbotten till sydligaste
Skåne och med ambassader och residens i ett 60-tal
länder. Med utgångspunkt i de globala målen för en
hållbar utveckling i Agenda 2030 arbetar vi helhjärtat för
en hållbar utveckling. SFV:s skogsbruk är FSC-certifierat
och vårt miljöarbete är ISO-certifierat. ISO-revisionens
omdöme är att SFV:s miljöarbete kan vara förebild för
andra myndigheter och intressenter. Det redan gedigna
miljöarbetet fortsätter att utvecklas och hållbarhet är en
viktig del av verksamhetens värderingar och kultur. Frågor
kring energieffektivisering och klimatanpassning står
fortsatt i fokus och vi satsar på att SFV ska vara ledande
inom området bland annat genom innovativ användning av
ny teknik.
Vi har flera hyresgäster med särskilda förutsättningar,
och i vårt fastighetsbestånd kan vi erbjuda lokaler som
möter höga säkerhetskrav samt en stark kompetens inom
området. En annan viktig utvecklingsfråga är att stärka
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krisberedskapsarbetet och därigenom bland annat
erbjuda våra hyresgäster en ännu bättre service.
Nu ska vi fortsätta att arbeta tillsammans för den
fortsatta utvecklingen av SFV och vi ska även ta med oss
lärdomar och erfarenheter från coronapandemin. Målmedvetet ska vi fortsätta att modernisera SFV och vårt sätt
att arbeta så att vi med stolthet kan säga att vi arbetar på
en av Sveriges mest föredömliga och moderna myndigheter.

Ingrid Eiken Holmgren
Generaldirektör

Tullgarns slott, Södertälje

Kiviksgraven, Södra Mellby, Simrishamn
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SFV:s uppdrag
SFV:s huvuduppdrag är att ansvara för
förvaltningen av en viss del av statens
fasta egendom, att på uppdrag av
regeringen genomföra nybyggnation och
ombyggnation för statens räkning samt
att förvärva och avyttra fast egendom.
SFV ska bidra till ett hållbart byggande
och en hållbar förvaltning och verksamheten ska genomföras så att en god
resurshållning och en hög ekonomisk
effektivitet uppnås. Myndigheten
ska även förvalta ett antal stiftelser
och testamentsmedel. Detta framgår
bland annat av SFV:s instruktion och
regleringsbrev.
Mål för verksamheten är att uppnå det avkastningskrav som regeringen beslutar, bevara
fastigheternas värden samt tillhandahålla
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler,
mark och anläggningar. SFV ska även uppfattas
som en serviceinriktad hyresvärd och verka för att
de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. Aktuella uppdrag som särskilt bidrar till de nationella
miljökvalitetsmålen är till exempel framtagning av
handlingsplaner för en grön infrastruktur på
myndighetens skogsfastigheter samt ökad
användning av solceller.
I förvaltningen ingår fastigheter med byggnader,
anläggningar, jordbruksmarker och skog som
svenska staten äger. Statens egendomar, slott,
parker, regeringsbyggnader, teatrar, museer,
kungsgårdar, skogar, renbetesland, fästningar,
residens och ambassader utomlands, är en del av
vår gemensamma historia och framtid.
SFV:s uppdrag är brett och mångfacetterat. SFV
är ledande förvaltare av statliga byggnadsminnen,
förvaltar fastigheter med särskilda krav åt
regeringen, statschefen, domstolsverket, utlandsmyndigheterna med flera, är Sveriges mest
geografiskt spridda fastighetsaktör, Sveriges

4

största markägare och ansvarar dessutom för
några av landets största och mest komplexa
projekt för renovering, ombyggnad och nybyggnation, i många fall med höga krav på säkerhet och
särskilda anpassningar. SFV behöver engagerade
och kompetenta medarbetare och chefer inom de
olika verksamhetsuppdragen som var och ett
ställer särskilda krav.
När det kommer till genomförandet av SFV:s
breda och komplexa uppdrag utförs det såväl med
egen personal som med konsulter och stora
entreprenader. SFV ska bevara och utveckla fastigheternas värden, givet de förutsättningar som
gäller för respektive kategori, och samtidigt
anpassa byggnadsbeståndet efter dagens behov
och användning. Lika viktigt som berättelserna
bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria genom att vara en kompetent
byggherre samt en attraktiv förvaltare och värd
gentemot våra hyresgäster. Högt prioriterat är
arbetet med att utveckla marker och föredömligt
bruka skog och jord hållbart, bland annat genom
handlingsplaner för en grön infrastruktur i
samverkan med andra aktörer. Inom SFV förvaltas
en sjundedel av Sveriges mark, exempelvis fjäll,
myrar, skogar och jordbruksmarker. I vissa fall är
de skyddade som naturreservat. SFV förvaltar sitt
markinnehav på ett långsiktigt hållbart och
klimatanpassat sätt, bland annat så att biologisk
mångfald bevaras och renbetesland kan brukas av
samer även i framtiden. SFV tillvaratar skogens
produktionsförmåga och förser samhället med
förnybar råvara och tillvaratar skogens förmåga
att minska samhällets klimatbelastning.
SFV förvaltar, bevarar och utvecklar även cirka
200 besöksmål som speglar Sveriges historia,
kultur och utveckling. Det gör SFV till Sveriges
största förvaltare av besöksmål och därmed en
viktig aktör inom landets kultur- och naturturism.
Besöksmålen är av stort allmänintresse och ställer
krav på att fastigheterna, givet deras förutsättningar, är tillgängliga för så många som möjligt.

Verksamhetsidé
Av SFV:s huvuduppdrag följer att myndigheten
hållbart ska förvalta, utveckla och tillgängliggöra
statlig fast egendom samt natur- och kulturmiljöer
för statliga och samhällsnyttiga ändamål. Att ta
del av forskning och utveckla metoder samt ta
fram analyser som underlag för avvägningar och
beslut inom myndighetens olika verksamhetsgrenar är angeläget. SFV förvaltar en del av de
fastigheter som
• staten långsiktigt behöver för speciella ändamål
• är av kulturhistoriskt värde och för vilka staten
har ett särskilt ansvar
• under århundraden har tillhört staten eller har
donerats till staten
• ingår i statens skogar och marker
• regeringen fattat beslut om av effektivitets- eller
resurshushållningsskäl.
Att hållbart förvalta och utveckla innebär en
utmaning i att tänka nytt tillsammans med
hyresgäster, leverantörer och andra intressenter,
så att bestämda steg i riktning mot en hållbar

Birka på Björkö, Ekerö

förvaltning tas. Det innebär att väga in miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter på ett systematiskt och klimatanpassat sätt i beslutsfattande
och agerande.

Värderingar
Den statliga värdegrundens principer – demokrati,
legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt
för allas lika värde samt effektivitet och service –
är utgångspunkten i allt SFV gör.
Värdegrunden präglar förhållningssätt och
agerande i det dagliga arbetet samt i relationer till
kollegor, hyresgäster, kunder, leverantörer och
andra viktiga intressenter som till exempel
allmänheten och andra myndigheter.

Verksamhetsledningssystem
Våra åtaganden styrs och följs upp i verksamhetsledningssystemet (VSA). Det hjälper oss att leva
upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla
krav och bidra till olika hållbarhetsaspekter. I
verksamhetsledningssystemet finns bland annat
rutiner och arbetssätt för både kvalitetssäkring
och hur vi arbetar med ständiga förbättringar.

Norra Väderöarna, Tanum

Dags mosse, Ödeshög
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SFV:s strategiområden
Verksamhetsstrategin visar hur uppdraget tolkas
och konkretiseras. SFV:s huvuduppdrag, målen i
regleringsbrevet, övriga uppdrag samt det pågående
förändringsarbetet SFV 2022 är indelat i tre strategiområden med tillhörande långsiktiga mål. I myndighetens årliga verksamhetsplan återfinns indikatorer,
kortsiktiga mål och SFV 2022-uppdrag, som visar årets
prioriteringar för att uppnå de långsiktiga målen.
Styrelsen fattar beslut om verksamhetsstrategin för
en fyraårsperiod, men den justeras årligen vid behov.

Varje år tas en verksamhetsanalys fram som bland
annat bygger på föregående års uppföljningar och
rapporteringar. Denna analys är ett viktigt underlag
inför eventuella justeringar av verksamhetsstrategin.
Strategin är indelad i tre strategiområden med 11
långsiktiga mål. De långsiktiga målen gäller så länge
SFV:s huvuduppdrag är detsamma. Under våren 2022
ska en ny verksamhetsstrategi beslutas med sikte
på 2030 och arbetet med detta ska inledas under
hösten 2021.

Föredömlig
och modern
myndighet

SFV
Välkomnande
värdskap
Hållbar utveckling
SFV ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart
byggande och en hållbar förvaltning samt bidra till att
uppnå de globala målen för hållbar utveckling i
Agenda 2030. Eftersom hållbar utveckling består av
tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala och
den miljömässiga – är SFV:s bidrag till Agenda 2030
integrerat i verksamhetsstrategins samtliga tre
strategiområden.
SFV har identifierat myndighetens väsentliga
hållbarhetsfrågor och hur dessa bidrar till de
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Hållbar
förvaltning
och hållbart
byggande

globala målen. SFV:s arbete stödjer Agenda 2030 och
flertalet av de globala målen har i olika grad relevans
för myndighetens arbete. Utifrån SFV:s uppdrag och
påverkan har några av målen större betydelse vilket
tydliggörs här i verksamhetsstrategin.
Vid respektive strategiområde framgår vilka globala
hållbarhetsmål som är mest relevanta för området. På
sidan 10 listas samtliga globala mål med särskild
relevans för SFV. Där presenteras även väsentliga
hållbarhetsfrågor kopplade till dessa mål.

FÖREDÖMLIG OCH MODERN MYNDIGHET
Genom det pågående förändringsarbetet SFV 2022
tar SFV successivt steg mot att bli en modern och
föredömlig myndighet. För SFV innebär det att den
statliga värdegrunden är utgångspunkten för
verksamheten och att verksamheten kännetecknas av kvalitet, enkelhet och effektivitet, där det
är lätt att göra rätt. Engagerade och kompetenta
medarbetare och chefer samt ett gott ledarskap är
en förutsättning. Förnyelse och innovation genom
utveckling och digitalisering är en del av detta
liksom en hållbar utveckling av verksamheten
kopplat till Agenda 2030.
Helheten i verksamheten ska utvecklas och bli
bättre. Utvecklings- och förbättringsmöjligheter
behöver tillvaratas och myndigheten behöver följa
med i den utveckling som sker i omvärlden. Ett
involverande arbetssätt bidrar till att SFV är en
modern och attraktiv myndighet där medarbetarna
trivs och kan bidra till SFV:s mål. Genom god
förvaltningskultur skapas förutsättningar för
resurshushållning, kostnadsstyrning och effektiva

LÅNGSIKTIGA MÅL
• SFV svarar upp mot de krav och mål som ställs
på verksamheten och har en god förvaltningskultur, baserad på den statliga värdegrunden
som är väl känd och etablerad hos medarbetarna.
• SFV har en god intern styrning och kontroll som
säkerställer verksamhetskraven om effektivitet,
lagefterlevnad, god resurshållning och tillförlitlig
redovisning.

professionella relationer. Myndigheten påbörjar
även ett mer omfattande strategiskt arbete med
sikte på att i ett längre perspektiv säkerställa
bland annat myndighetens kompetensförsörjning
och ett starkt integrerat hållbarhetsperspektiv.
Ett omfattande utvecklingsarbete pågår och ska
fortsätta. Inom ramen för detta sker till exempel en
översyn av styrdokument och utveckling av gemensamma processer och systemstöd. Med den nya
organisationen ges kärnverksamheten goda
förutsättningar att verka som en kompetent
byggherre, fastighetsförvaltare och utvecklare.
De nya staberna ska ge ett professionellt och
verksamhetsanpassat stöd inom till exempel
verksamhetsstyrning och uppföljning, kommunikation, arbetsgivarfrågor, upphandling och
kompetensförsörjning. En ny funktion, Ledningsstöd, har skapats med ansvar för myndighetens
beredningsprocesser och kvalitetssäkring inför
beslut samt rätts- och säkerhetsfrågor.

• SFV är en attraktiv arbetsgivare som präglas av
kompetens, mångfald och erbjuder en god och
stimulerande arbetsmiljö. Det är lätt att göra
rätt och den digitala tekniken nyttjas på ett
effektivt och säkert sätt.
• SFV har chefer som är goda ledare och arbetsgivarföreträdare. Ledarskapet bygger på engagemang
och involvering. Medarbetarskapet präglas av
ansvar och delaktighet.
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VÄLKOMNANDE VÄRDSKAP
SFV förvaltar kulturmiljöer som speglar Sveriges
historia och samhällsutveckling samt marker och
byggnader för statliga och samhällsnyttiga
ändamål. Många av dessa fastigheter är besöksmål och SFV arbetar för att göra dessa och andra
kulturmiljöer i beståndet tillgängliga för så många
som möjligt, fysiskt och/eller digitalt.
SFV skapar engagemang för kulturmiljöerna.
Kunskap och information om miljöerna som
förvaltas ska finnas tillgänglig och bevaras för
framtiden.
SFV har flera olika kunder – lokalhyresgäster,
bostadshyresgäster, arrendatorer, virkesköpare
och även allmänheten. En förtroendefull och

LÅNGSIKTIGA MÅL
• SFV är öppen, serviceinriktad och tillhandahåller
ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler,
mark och anläggningar.
• SFV säkerställer att myndighetens fastigheter,
utifrån deras förutsättningar, är attraktiva och
fysiskt tillgängliga.
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långsiktig samverkan är av stor vikt för SFV:s
kundrelationer och anseende. Via kundundersökningar, hyresgästmöten och andra dialogtillfällen
arbetar SFV för att vara öppen och serviceinriktad.
SFV samverkar med sina kunder för att underlätta
för dem att bedriva sin verksamhet på ett
hållbart sätt.
Genom kunskap om fastigheternas historia,
genomarbetade förvaltningsplaner, hyresgästanpassningar, korrekt hyressättning, omvärldsbevakning och optimering av drift och underhåll
säkerställer SFV att fastigheterna är och fortsätter
vara ändamålsenliga och konkurrenskraftiga.

• SFV verkar för att information om de miljöer som
myndigheten förvaltar är engagerande och en
källa till kunskap och upplevelse. Informationen
ska vara tillgänglig och bevaras för framtiden.

HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH
HÅLLBART BYGGANDE
SFV:s förvaltning är långsiktig och fastigheternas
värden, inklusive miljö-, klimat-, natur- och kulturvärden, ska bevaras och utvecklas samtidigt som
ekonomiska krav uppnås och kundbehov beaktas.
SFV är Sveriges största markförvaltare och ska
säkerställa att nyttan som skog och jord ger är
långsiktigt hållbar. De avvägningar som vi gör
mellan olika värden är transparenta och ska visa
på ett föredömligt och proaktivt arbete samt på
de utmaningar som finns och vägval som gjorts.
Genom att vårda, planera och gallra i skogen utgör
SFV en viktig aktör i arbetet med att motverka
klimatförändringarna.

LÅNGSIKTIGA MÅL
• SFV förvaltar fastigheter, genomför byggprojekt
samt förvärvar och avyttrar fast egendom med
god resurshushållning och ekonomisk effektivitet
bland annat genom digitalisering. Genom inköp
som ställer krav på effektivitet, rättssäkerhet,
konkurrens, innovativa lösningar, miljömässig
och social hållbarhet bidrar SFV till en hållbar
samhällsutveckling.

SFV arbetar aktivt med åtgärder för klimatanpassning som syftar till att skydda miljön,
människor och egendom samt anpassa fastighetsbeståndet till ett förändrat klimat. SFV är även
en av de myndigheter som årligen ska redovisa
arbetet med klimatanpassning.
De medel myndigheten förfogar över används
effektivt. Som stor beställare av entreprenader,
varor och tjänster utgör upphandling och SFV:s
ansvarskod för leverantörer viktiga verktyg för att
säkerställa resurseffektivitet, ett etiskt förhållningssätt och driva på omställningen till ett
hållbart samhälle. Att bygga i trä är prioriterat ur
klimatsynpunkt där så är möjligt.

klimatanpassning säkrar SFV fastighetsbeståndet
för framtiden. SFV bidrar till att minska och
motverka de negativa effekterna av klimatförändringarna, bland annat genom proaktiv
och långsiktig mark- och skogsförvaltning.

• SFV minimerar resurs-, miljö- och hälsopåverkan
genom att hantera material utifrån ett livscykelperspektiv, förbättra inomhusmiljön samt
minska näringsläckage och föroreningar.
• SFV är innovativt och ledande inom klimatområdet.
Verksamhetens klimatpåverkan minskar genom
• SFV förvaltar en mångfald av fastigheter där
energieffektiviseringar, ökad andel förnybar
biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden
energi samt miljöanpassade val vid byggnationer,
bevaras och utvecklas för att kunna nyttjas idag
underhåll och transporter. Genom åtgärder för
och av kommande generationer.
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Globala mål med särskild relevans för SFV

Väsentliga hållbarhetsfrågor för SFV

Hållbara städer och samhällen • Bevarande, utveckling och tillgängliggörande av kulturmiljöer samt naturoch kulturmiljövärden

Ekosystem och biologisk
mångfald

• Markförvaltning, biologisk mångfald och
långsiktigt jord- och skogsbruk

Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Hälsa och välbefinnande

• Kundfokus, ändamålsenliga lokaler och
samverkan med hyresgäster
• Kompetensförsörjning och ledarskap
• God arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande

Hållbar energi för alla
• Klimatanpassning och minskad klimatBekämpa klimatförändringarna
påverkan

Fredliga och inkluderande
samhällen

• God förvaltningskultur

Hållbar konsumtion och
produktion

• Ansvarsfulla inköp

Genomförande och globalt
partnerskap

• Dialog och samverkan för hållbar
utveckling

• Fysisk säkerhet och informationssäkerhet

• Resurshushållning och livscykelperspektiv

Samverkan och effektivisering
Arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling behöver ske i
samarbete med andra aktörer. Som myndighet ska SFV samverka även
av effektiviseringsskäl. För att uppnå effektiviseringar och verksamhetsutveckling deltar SFV därför i relevanta samarbetsforum och nätverk.
Samverkan sker inom samtliga strategiområden för att uppnå målen i
verksamhetsstrategin.
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Trönö gamla kyrka, Söderhamn

Pater Noster, Tjörn

Nya Älvsborgs fästning, Göteborg

Strömsholm tapet, Hallstahammar

Kvarteret Björnen, Stockholm

Tillsammans har vi många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer i vårt land. De är
en del av vår gemensamma historia och framtid.
Statens fastighetsverk bygger stolthet över statens egendomar, våra nationalbyggnader
och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av
Sveriges mark. Vi äger allt detta tillsammans och vår uppgift är att förvalta det på bästa sätt.
Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa
dem efter dagens behov och användning – till nytta och glädje för både hyresgäst och
allmänhet.
Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya
byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land.
SFV förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så
att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden.

010-478 70 00 www.sfv.se

SFV 2021 D.nr. 0422/20 Foto: SFV, Bert Leandersson, Jeanette Hägglund, Åke E:son Lindman, Anders Fredriksen, Melker Dahlstrand.

Förvalta och utveckla vårt arv.

