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”

Ett samhälle för generationer,
där hållbarhet och integration
är en viktig del

”

Visionen är ett samhälle för generationer
Detta år håller du vår hållbarhetsrapport i handen och
vi väljer för första gången att använda den som företagspresentation i vår årsredovisning. I andra halvan
hittar du vårt gångna år i siffror. Hållbarhetsrapporten
redovisar 2019 utifrån ett hållbarhetsperspektiv, hur vi
lagt upp vårt hållbarhetsarbete i vardagen och hur det
påverkar vår resa in i framtiden.
Vi är med i Allmännyttans klimatinitiativ som skall
mynna ut i en fossilfri och mindre energikrävande
allmännytta 2030.
Vår vision om Ett samhälle för generationer stämmer
väl in på vårt hållbarhetstänk. Vi vill gärna att vi skall
lämna ett så hållbart samhälle som möjligt till nästa
generation att förvalta. Det innebär vi har tagit en annan stor utmaning på allvar - integration. Vi har sedan
något år jobbat särskilt med integration genom vårt
stadsdelsutvecklingsprojekt på Ekön. Vi väljer att öka
medlen till dessa åtgärder och satsar på en nyinrättad
tjänst som integrationsstrateg för att samla dessa frågor
under en tjänst.
Nyproduktion av två nya hus med 42 lägenheter i
Gamla Stan är nu inflyttade och färdigställda. Etapp
2 med ytterligare två hus med 34 lägenheter pågår
för fullt, allt är redan uthyrt med inflyttning i oktober
2020. I dessa hus finns det en gemensamhetslokal på

ca 25 m2 för hyresgästerna att fylla med aktiviteter
och samvaro. Vi hoppas att dessa lokaler kommer att
användas flitigt och att hyresgästerna skall lära känna
varandra och finna en trygg gemenskap.
Vi har även under 2019 planerat och projekterat för att
kunna få en ny detaljplan som tillåter ett lite högre hus
inom kvarteret Facklan i Motala. Det projektet innehåller i skrivande stund cirka 66 lägenheter.
Under året har vi tecknat avtal med Hyresgästföreningen om nya hyror för 2020. Hyreshöjningen landade
på 2,64 % i genomsnitt. Det ger oss möjlighet att hålla
en fortsatt hög takt i vårt renoveringsprogram av våra
fastigheter.
Vi har även sålt fastigheten Värdshusparken 1, innehållande 12 lägenheter. Hyresgästerna har köpt genom en
bostadsrättsförening.
Vattenfall har tecknat köpekontrakt avseende del av
fastigheten Neptunus 4 som innehåller en panncentral. Vattenfall har arrenderat den i 25 år och har nu
förvärvat den. I skrivande stund pågår en styckning av
fastigheten.
Avslutningsvis vill jag tacka alla som medverkat och
bidragit till det gångna årets verksamhet och det goda
resultatet.

Motala i mars 2020
Lars Åke Landén
Verkställande direktör
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BOSTADSSTIFTELSEN PLATENS AFFÄRSVERKSAMHET

BOSTADSSTIFTELSEN PLATENS
AFFÄRSVERKSAMHET
Bostadsstiftelsen Platen är ett kommunalt
bostadsföretag som bildades redan 1952 med
syftet att bygga bra bostäder och miljöer i en
växande kommun. I dag är Bostadsstiftelsen
Platens affärsidé att erbjuda ett varierat utbud
av ändamålsenliga och efterfrågade bostäder,
boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med
en hyresnivå som upplevs prisvärd. Bostadsområdena finns på orterna Motala, Borensberg,
Tjällmo, Nykyrka, Godegård, Österstad, Fornåsa
och Klockrike och består av ungefär 5 700
bostadslägenheter och 170 lokaler.
För Bostadsstiftelsen Platen är en hållbar
utveckling viktig och man arbetar på olika sätt
med hållbar utveckling som leder mot visio-

Respekt
• Jag uppmärksammar och bekräftar
mina kollegor
• Jag pratar till en kollega inte om
en kollega
• Jag visar hänsyn för andras åsikt och tid

Engagemang
• Jag gör alltid mitt bästa
• Jag är lyhörd, nyfiken och positiv till de
jag arbetar för och med
• Jag vill utvecklas och bli bättre
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nen ”Ett samhälle för generationer”. Förutom
visionen styrs Bostadsstiftelsen Platen av fem
övergripande mål: god och välskött ekonomi
(vilket är överordnat de övriga verksamhetsmålen), väl underhållna och framtidsinriktade
fastigheter, bostäder och boendemiljöer, engagerade och motiverade medarbetare, nöjda kunder
och ett aktivt miljöarbete. Bostadsstiftelsen
Platen är även ett värdestyrt företag. Värdeorden
har fastställts av styrelsen och ska genomsyra
verksamheten med syfte att skapa trygghet och
förtroende hos medarbetare, kunder, leverantörer
och övriga som kommer i kontakt med företaget. Värdegrundsarbetet består av fyra värdeord
(REDA) som presenteras nedan.

Delaktighet
• Jag bidrar med min kunskap och arbetsinsats för ett gemensamt bra resultat
• Jag ber om hjälp när jag behöver den
• Jag är aktiv i Platens utveckling

Ansvar
• Jag håller vad jag lovar
• Jag är professionell och lojal med
fattade beslut
• Jag söker den information jag behöver

VERKSAMHETSLEDNINGSYSTEM

AFFÄRSPLANEN

Internt styrs Bostadsstiftelsens Platens arbete av ett verksamhetsledningssystem som omfattas av stadgar, affärsplan, organisationsplan, policydokument, handlingsplaner,
verksamhetsplaner och verksamhetsrutiner. Bostadsstiftelsens
styrelse antar årligen en femårig affärsplan och den omfattas av de övergripande affärsmålen med nedbrutna delmål
inom perspektiven: ekonomi, verksamhet, medarbetare, kund
och miljö. Verksamheten ansvarar för att bryta ned målen i
affärsplanen till handlingsplaner. I affärsplanen nämns de
risker som föreligger i respektive perspektiv, dessa analyseras och verksamheten arbetar med att förebygga dem för att
minimera deras effekt.

Under 2019 har ett arbete med att uppdatera Bostadsstiftelsen Platens affärsplan pågått, den nya affärsplanen fastställs
under 2020. Bostadsstiftelsen Platen har tolv policydokument
fastställda inom följande områden: Hållbarhet, Brandskydd,
Förvaltning, Uthyrning, Personal, Arbetsmiljö, Miljö, IT, Kommunikation, Finans, Representation, Sponsring och Etiska
regler för umgänge med leverantörer. Två nya policyn antogs
under 2019, en för Brandskydd och en för Hållbarhet. Den
nya hållbarhetspolicyn grundar sig på FN:s Global Compact
tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och
bekämpning av korruption.
Hållbarhetspolicy är en övergripande policy för områdena
miljö, mänskliga rättigheter, sociala förhållande, personal
och motverkande av korruption. Detta medför att vår vilja
att ständigt utveckla vårt hållbarhetsabete stärks ytterligare
inom områdena. Under 2019 antogs även en uppförandekod
för verksamheten och en uppförandekod för leverantörer. En
ny arbetsgrupp ”Hållbarhet” bildades även under 2019 för
att hantera hållbarhetsfrågorna. Uppföljning av hållbarhetsfrågorna sker i arbetsgruppen och med hjälp av en nyligen
skapad IT-plattform för styrning.

Bostadsstiftelsen Platens policydokument antas av styrelsen
eller ledningsgruppen efter förslag från verksamheten. I affärsplanen, handlingsplaner och verksamhetsplaner tas hänsyn till företagets olika policys. Verksamheten ansvarar för
att konkretisera policydokumenten i verksamhetsplaner och
verksamhetsrutiner Policydokument uppdateras vart fjärde år
och revidering av handlingsplanerna sker vart tredje år, verksamhetsrutinerna revideras vartannat år och verksamhetsplanerna revideras varje år. Uppföljning av policydokument, affärsplanens mål samt handlingsplaner och verksamhetsplaner
görs enligt fastställda rutiner, bland annat som redovisningar
från respektive avdelning till styrelsen.

Centrum

VD-stab

STYRELSE

Ekonomi

VD

Väster

BoService

Charlottenborg/Borensberg

Teknik

ByggService

Marknad

Kundcenter

HYRESGÄSTER

Ekön

Bostadsstiftelsen Platens organisation är uppdelad i fem avdelningar och sju
arbetsplatsenheter. Själva associationsformen stiftelse innebär bland annat
avsaknad av ägare samt reglering genom särskild lagstiftning.
Bostadsstiftelsen Platen tror på vikten av samarbeten, transparens, öppenhet och erfarenhetsutbyten och är sen tidigare medlem i Östergötlands
Miljönätverk, CSR East Sweden, Sveriges Allmännyttans miljöråd och deras
nätverk för hållbarhet. Bostadsstiftelsen Platen ingår även i Motala kommuns miljönätverk.
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VÅR HÅLLBARA VÄG

A
B
C

EKONOMISK
HÅLLBARHET

A
B
C

EKOLOGISK
HÅLLBARHET

VÅR HÅLLBARA VÄG
Världen står inför stora utmaningar och en hållbar utveckling är nödvändig för att få bukt med
de negativa effekterna av tex klimatförändringar, resursslöseri, miljöpåverkan och segregation.
Hållbar utveckling beskrivs som en utveckling
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Hållbarhet delas in i tre ben: en ekologisk, en
social och en ekonomisk. Ekologisk hållbarhet
innebär att man utnyttjar jordens resurser på ett
sådant sätt att miljön mår bra även på långt sikt.
Den ekonomiska hållbarheten innebär att man
ska vara sparsam med olika typer av resurser
på lång sikt och det gäller både mänskliga och
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ETIK

SOCIAL
HÅLLBARHET

materiella resurser. Ser man till den sociala
hållbarheten innebär den om att få ett stabilt
samhälle på sikt och där människors grundläggande behov blir uppfyllda.
Idag är hållbar utveckling en viktig del av Bostadsstiftelsen Platens utveckling och genomsyrar verksamhet på olika sätt.
Denna rapport visar hur Bostadsstiftelsen Platen
arbetar med hållbar utveckling och lyfter fram
vad som har gjorts under året 2019 för att ge
läsaren en bättre förståelse om Bostadsstiftelsen
Platens utveckling, ställning och resultat samt
konsekvenserna av verksamheten i frågor som
rör miljö, sociala förhållande, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

VÅR HÅLLBARA VÄG
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Riskanalys

Hållbara
fokusområden

INTRESSENTDIALOG, RISKANALYS OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
För att lyckas med ambitionen att ständigt vidareutveckla
hållbarhetsabetet från år till år genomförde Bostadsstiftelsen
Platen under 2018 sin första intressentdialog, riskanalys och
en väsentlighetsanalys. Som första steg i hållbarhetsarbetet
valde Bostadsstiftelsen Platen att använda sig av Sveriges
Allmännyttas idéprogram ”Allmännyttan mot 2030”. Från
idéprogrammet valdes konkreta hållbarhetsområden som representerade åtgärder inom hållbarhetens tre ben (ekonomisk,
ekologisk och social). Hållbarhetsområdena användes i intres
sentdialogen och riskanalysen. Till intressentdialogen (steg 2)
valde Bostadsstiftelsen Platens hyresgäster som fokusgrupp.

Resultaten från intressentdialogen togs därefter till väsentlighetsanalysen där de vägdes mot resultaten från riskanalysen.
Riskanalysen (steg 3) gjordes av Bostadsstiftelsens Platens
ledningsgrupp och finns redovisat i Hållbarhetsrapporten
2018.
Väsentlighetsanalysen gav fem hållbarhetsområden (steg 5)
för åren 2019–2020 att arbeta med. De fem fokusområden
ingår även i arbetet med Agenda 2030. Förutom de hållbara
fokusområdena pågår det ständigt andra hållbara aktiviteter
i verksamheten, dessa rapporteras som hållbara verksamhetsaktiviteter och nyckeltal i denna rapport.
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VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN

VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN

Bostadsstiftelsen Platen har fem hållbara fokusområden för åren 2019–2020, dessa är: att installera
laddstolpar, att inte använda produkter och material som är miljö- och hälsofarliga, att använda förnybara energikällor i verksamheten, att inneha väl förankrade etiska riktlinjer och säkerställa att ingen
form av diskriminering eller korruption sker och att lägenheterna bör vara energieffektiva. De fem
hållbara fokusområdena är även en del av Agenda 2030 och FN:s Global Compact 10 principer och
redovisas under varje fokusområde. Under 2020 kommer Bostadsstiftelsen Platen att arbeta med att ta
fram nya hållbara fokusområden, denna gång med utgångspunkten i Agenda 2030. Följande kapitel
visar de aktiviteter som Bostadsstiftelsen Platen har arbetat med under året 2019.

A
B

ETIK

C

ATT INSTALLERA LADDSTOLPAR
EN PUBLIK LADDSTATION I CHARLOTTENBORGS CENTRUM
Bostadsstiftelsen Platen ansökte om stöd från
Naturvårdsverkets Klimatkliv för att installera
en publik laddstation i Charlottenberg centrum.
Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala
investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.
Ansökan beviljades och Bostadsstiftelsen Platen
fick 52 500 kronor för uppförande av fyra laddningspunkter för publik laddning. Våren 2019
startades arbetet med att installera stolparna

som är vardera är på 22 KWh. Fredagen den
6 september 2019 hölls en ingivning av den
publika stationen i Charlottenborg Centrum.
Musikelever från El Sistema spelade musik och
Charlottenborgs fritidsgård bjöd in till en tipspromenad. Mella september och december 2019
användes 104,5 kWh vilket motsvarar en COminskning av 103 kg CO2 om man kört samma
2
sträcka på bensin (0,7 l/100km)

• Globala hållbarhetsmål: Bekämpa klimatförändringar.
• FN:s Global Compact-principer: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,
ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande och uppmuntra utvecklandet
av miljövänlig teknik.
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ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER OCH MATERIAL SOM ÄR
MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA
MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Under hösten 2019 genomförde Bostadsstiftelsen Platen en
miljörevision. Detta gjordes som ett steg i att uppdatera det
interna miljöledningssystemet där även produkter och material
ses över. Resultatet från revisonen visade att verksamheten
bedöms generellt ha en god efterlevnad av relevant miljölagstiftning.

Gamla stan
Bedömningsfördelning i SundaHus Miljödata
269 stycken produkter totalt

C+

C-

A

Förbättringspotential finns för de egna kontoren såsom avfallshantering, brandskydd, kemikaliehantering och utredning
om farligt gods. Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla
ledningssystemet vidare.

MILJÖDATABAS

Under 2019 har Bostadsstiftelsen Platen skapat projektdatabas för nyproduktionen i Gamla Stan och för en större
badrumsrenovering. I arbetet används SundaHus som hjälper
till att göra medvetna materialval och fasa ut farliga ämnen
i en byggnads livscykel. Miljödata finns tillgänglig för hela
företaget att använda.
För de större projekten skapas en databas för material som
bygger på att allt material ska nå minst C+ nivå. För en lägre
klassning kräver det ett separat beslut där kvalitet, långsiktighet och pris kan vara faktorer som väger in.
A är produkter som ger minimal hälso- eller miljömässig
påverkan kopplad till PRIO-egenskaper (dvs. cancerframkallande, reproduktionsstörande, hormonstörande, allergiframkallande ämnen m fl., inte är klassificerade som hälso- eller
miljöfarliga vid byggskedet, inte påverkar innemiljön negativt
genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen, ger
minimalt bidrag till smogbildning, avger inte för höga halter
av formaldehyd (enligt E1-standarden, ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen,
har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper),
inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk och har inte för
låg transparens kring innehållet i produkten.

B
A 15% - 41 st

B 74% - 201 st

C+ 5% - 16 st

C- 4% - 11 st

B är produkter som inte kvalificerar sig för A men som inte
heller matchar kriterierna för C+ respektive C-. C+ är produkter som för vilka arbetare, närliggande samhällen och miljö
riskerar att utsättas för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av polymerer (plaster).
C- är produkter som riskerar att leda till exponeringen för
ämnen med PRIO-egenskaper, riskerar att leda till exponeringen för ämnen med andra giftiga egenskaper, riskerar att
påverka inomhusmiljön negativt genom höga emissioner av
flyktiga organiska ämnen, ger högt bidrag till smogbildningen genom emissioner av flyktiga organiska ämnen, innehåller
ämnen eller har tillverkats av ämnen som vid väldigt små
utsläpp kan ha en stor påverkan på klimatet och riskerar att
bidra till ohållbara skogsbruk.

• Globala hållbarhetsmål:
Hållbar konsumtion och produktion och Ekosystem och Biologisk mångfald.
• FN:s Global Compact-principer:
Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker, ta initiativ för att stärka ett större
miljömedvetande och uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik.
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VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN

ATT ANVÄNDA FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
I VERKSAMHETEN
KLIMATINITIATIVET - MÅL FOSSILFRITT TILL 2030
Bostadsstiftelsen Platen var tidigare med i
Skåneinitiativet vars syfte var att minska
energianvändningen i Allmännyttan. Idag har
Skåneinitiativet avslutats och resultaten blev en
energibesparing på 13,9 % mellan åren 2007 och
2016. Under 2018 gick Bostadsstiftelsen Platen
med i Sveriges Allmännyttas nya satsning,
Klimatinitiativet.
Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop för
att minska utsläppen av växthusgaser. Bostadsstiftelsen Platen har därmed satt två nya mål: att
bli fossilfri senast år 2030 och ha en 30 procents
lägre energianvändning till 2030 (räknat från år

2007). Målet fossilfritt presenteras under detta
fokusområde och målet med en 30 procents
lägre energianvändning till 2030 presenteras
under rubriken energibesparingar i den senare
delen av rapporten.
Målet fossilfrihet uppnås när alla fyra delar dvs
bränsle, drivmedel, fjärrvärme och el är fossilfria. Klimatinitiativet följer definitionerna från
Värmemarknadskommittén, Energimarknadsinspektionen och Fossilfritt Sverige för vad som
räknas som fossilfritt. Klimatinitiativets resultat
rapporteras året efter därmed presenteras inga
siffror för 2019 utan för 2018 i denna rapport.

Resultat - Mål fossilfritt till 2030				
Resultat 2018 (andel %)
1) Fossilfria bränslen egna pannor för uppvärmning 			
0
(pellets, flis, biogas och bio olja)
2) Fossilfria drivmedel till egna fordon och arbetsmaskiner 		
4
(etanol, HVO, FAME, biogas, biodiesel och vätgas)
3) Fjärrvärme grön						0
4) El köpt förnybar ursprungsmärkt					0
Delmål 1, Bostadsstiftelsen Platen innehar inga egna pannor därmed är andelen 0.
Delmål 2, 4% består av biogas, resterande 96 % består av diesel och bensin.
Delmål 3 är resultatet 0 på grund av bristande data. Bostadsstiftelsen Platen köper sin fjärrvärme
från Vattenfall Värme AB och Tekniska verken. Tekniska verken använder endast biobränsle (flis
och rapsmetylester.) Vattenfall använder nästan bara biobränsle (träflis). På de kyligaste dagarna
krävs eldning med olja. På årsbasis används ett par procent olja. Idag finns ingen standard för vad
som är grön fjärrvärme, varje leverantör bestämmer det för sin produkt. Bostadsstiftelsen Platen har
ingen standard för 2018 därmed ingen presenterade data för 2018. Detta ska utvecklas vidare för att
Bostadsstiftelsen Platen ska kunna redovisa siffor.
Delmål 4 är resultatet 0 på grund av brist på data. Bostadsstiftelsen Platen har Bra Miljöval EON,
dock har den klassats som vanlig el då det brustit data för år 2018. Kärnkraften är inte förnybar
och ingår inte i detta nyckeltal. Detta ska utvecklas vidare för att Bostadsstiftelsen Platen ska kunna
redovisa siffor.
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VÅR KLIMATPÅVERKAN
I Klimatinitiativet ingår beräkning av Bostadsstiftelsen Platens klimatpåverkan. En klimatberäkning görs från: bränslen, drivmedel, fjärrvärme och el. Egenproducerad och egen
använd energi (solceller) ingår inte i detta års rapportering.
Den totala användningen av Bostadsstiftelsen Platens solceller redovisa under nästa rubrik. Klimatpåverkan har beräknats
utifrån standarden för klimatpåverkan Green House Protocol,
GHG protokollet. Enligt GHG protokollet delas klimatpåverkan upp i tre scope. Scope 1 är för direkta utsläpp (vid
förbränning av bränslen i egna pannor och drivmedel i egna
fordon).

Scope 2 är för indirekta utsläpp från köpt el och värme
(uppstår vid användning). Scope 3 är övriga indirekta utsläpp
(som uppstår vid tillverkning av energin). Då Bostadsstiftelsen
Platen inte har klara nyckeltal att rapportera gällande el och
fjärrvärme har medelvärden tagits fram. Klimatinitiativets
beräkningar är under utveckling. Klimatpåverkan från företagets tjänsteresor och boendes transporter ingår ej i sammanställningen av företagets klimatpåverkan då de är frivilliga
uppgifter. Dessa är dock inlagda i följande tabell då Bostadsstiftelsen Platen valt att rapportera om dem. Klimatpåverkan
för el till fordon redovisas under köpt el.

Resultat - Klimatpåverkan
Total klimatpåverkan Scope 1–3, kg CO2
Består av:
Klimatpåverkan Scope 1, kg CO2
Klimatpåverkan Scope 2, kg CO2
Klimatpåverkan Scope 3, kg CO2
Frivilliga uppgifter:
Total klimatpåverkan kg CO2
Består av:
Tjänsteresor Klimatpåverkan Scope 3, kg CO2 (bil, hyrbil och tåg)
Boende Klimatpåverkan Scope 3, kg CO2
(el, brännbart avfall och boende per lägenhet)
Totalen kg CO2:

Resultat 2018
190 976 685
81 781
4 009 323
186 885 581
34 165 998
2 283
34 163 715
225 140 400

SOLCELLER
Idag har Bostadsstiftelsen Platen två solcellsanläggningar, en
på Redareplan och en på huvudkontoret. Totalt har dessa anläggningar producerat 25 451 kWh under 2019 varav 17 654
kWh förbrukats inom fastigheterna, resterande har levererats
ut på elnätet. Nästa satsning på elenergi är under utbyggnad
i Gamla Stan och anläggningen är monterad under 2019 på
taken av loftgångshusen inom kv. Målaren, kv. Skepparen
och kv. Gelbgjutaren. Den nya anläggningen i Gamla Stan
beräknas tas i drift under våren 2020. Besparingen beräknas
att bli 100 000 kWh/år.

Solceller total/ år
Redareplan och Platenhuset
2018				29,75 MWh
2019				25,451 MWh
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VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN

MILJÖBERÄKNING FRÅN NYPRODUKTION I GAMLA STAN
Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande
del av samhällets miljö- och klimatpåverkan.
Under 2019 beställde Bostadsstiftelsen Platen
sin första beräkning av sin klimatpåverkan från
nybyggnationsprojektet i Gamla Stan.
Nybyggnationsprojektet består av ett flerbostadshus bestående av två huskroppar
(Kv Skepparen 7 & Kv Målaren 7) bestående
av 21 lägenheter (och en gemensamhetslokal)
vardera.
Respektive hus består av 3 bostadsplan, källare
och kallvind. Beräkningen utfördes i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (BM) av NCC. MB
är utvecklat av IVL och baseras på livscykelana-

lysmetodik. Beräkningen hanterar klimatberäkningar från material (A1-A3), transporter (A4)
och byggprocessen (A5).
I rapportens slutsatser visas att betong är vad
som utgör det största bidraget i byggresursernas
klimatpåverkan. I fördelning av klimatpåverkan
per byggdel är stommen den byggdel som har
största klimatpåverkan. Klimatberäkningen är
under utveckling och inte fullständiga i denna
rapport, tex är poster från underentreprenörer
svåra att bedöma. Det pågår studier för att få
fram nyckeltal och omräkningstal. Bostadsstiftelsen Platen ska se framöver hur resultaten kan
komma användas i framtida beräkningar och
hur resultaten ska hanteras.

• Globala hållbarhetsmål: Hållbar energi för alla och bekämpa klimatförändringar.
• FN:s Global Compact-principer: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,
ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande och uppmuntra utvecklandet av
miljövänlig teknik.
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ATT INNEHA VÄL FÖRANKRADE ETISKA RIKTLINJER OCH SÄKERSTÄLLA
ATT INGEN FORM AV DISKRIMINERING ELLER KORRUPTION SKER
STYRDOKUMENT FÖR HÅLLBARHET

SOCIALA NYCKELTAL

I arbetet med att inneha väl förankrade etiska riktlinjer och
säkerställa att ingen form av diskriminering eller korruption
sker tog Bostadsstiftelsen Platen under 2019 fram sin första
hållbarhetspolicy. Under året tog man även fram sin första
uppförandekod och en uppförandekod för leverantörer.

Bostadsstiftelsen Platen valde under 2019 att använda och
inspireras av Sveriges Allmännyttas vägledning för sociala
nyckeltal. Två av de nya nyckeltalen från vägledningen är att
rapportera in antalet bekräftade fall av korruption och antalet
rapporterade fall av diskriminering. Bostadsstiftelsen Platen
ska även redovisa företagets planer mot trakasserier på grund
av religionstillhörighet, kön, etnicitet eller sexuell läggning.
Under 2019 har arbetet även påbörjat om att se över en
visslarfunktion till företaget. Syftet är att upptäcka allvarliga
oegentligheter genom att ge de anställda en möjlighet att
helt anonymt anmäla via tredje part. Därmed ökar man även
chansen att på ett tidigt stadium upptäcka risker och sätta in
åtgärder.

Hållbarhetspolicyn och uppförandekoderna bygger på FN:s
Clobal compact och dess 10 principer som innehåller principer mot diskriminering och korruption. Under 2020 ska
policyn och uppförandekoden förankras i företaget.

• Globala hållbarhetsmål: Fredliga och inkluderade samhällen.
• FNs Global Compact-principer: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom
sfären för företagens inflytande, försäkra att våra egna företag inte är inblandade i kränkningar av
mänskliga rättigheter, upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar,
eliminera alla former av tvångsarbete, avskaffa barnarbete, avskaffa diskriminering vad gäller
rekrytering och arbetsuppgifter och motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och
bestickning.

ETIK
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VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN

ATT LÄGENHETERNA BÖR VARA ENERGIEFFEKTIVA
ENERGIEFFEKTIVA VITVAROR
Vitvaror såsom tex frysar står på dygnet runt,
året runt och drar därmed mycket energi. En
kombinerad kyl och frys drar ungefär 200
kilowattimmar per år, jämfört med för tio år
sedan då en liknande kyl och frys drog dubbelt
så mycket och för 15 år sedan tre gånger mer än
idag. Under 2019 köpte Bostadsstiftelsen Platen
in totalt 718 nya vitvaror varav 707 med energiklass från A – A +++. De effektivaste modellerna
har energiklass A+++. I jämförelse med året
innan 2018 köptes det in totalt 616 varor var av
535 hade en energiklass A-A +++. Detta är en
ökning av energieffektiva vitvaror på 11% från
2018 till 2019.
Exempelvis har området Väster gjort besparing
per tvättstuga på ca 70% per år i elkostnad på
grund av byte av vitvaror till mer energieffektiva.

LED-ARMATUR
Det finns flertalet fördelar med LED-armaturer,
t ex innehåller de inte kvicksilver eller andra
miljöfarliga ämnen såsom bly eller halogengas.
LED-armaturer drar även lägre energi, brinner

längre och har även en längre livslängd, vilket
leder till färre servicetillfällen och sänkt arbetstid på reparationer. Bostadsstiftelsen Platen får
en besparing på ca 100 000 kWh per år. Utbyte
av LED-armaturer har mestadels skett under
2019 i t ex trapphus och garage.
Under 2019 har områdeskontoret Centrum bytt
ut till LED-armaturer i fem tvättstugor och bytt
ut alla stolpbelysningar längs parkering på
Drottninggatan till LED-armaturer. På Ekön har
man bytt ut i garagen på Brunnviksallen. På
områdeskontoret Väster har man bytt 90 % av
trapphus, källargångar och gårdsbelysning vilket
är 1 500 ljuspunkter, detta har lett till en besparing på ca 90% per år och belysningspunkt.
I Charlottenborg har utbyte skett tidigare än
2019 för stolpbelysning i samtlig utemiljö. Även
trapphusbelysning är utbytt till LED-belysning
på Lustigkullevägen, kvar att byta ut är i Ekenäs
och på Eriksbergsgatan.
I Borensberg finns det idag ny LED-belysning i
stolpar och en del trapphus. Kvar är stolpbelysning ytterområden, vilka ska bytas ut under
2020. Byte ska även ske i en del trapphus och
källarutrymmen.

• Globala hållbarhetsmål: Bekämpa klimatförändringar.
• FNs Global Compact-principer: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker,
ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande och uppmuntra utvecklandet
av miljövänlig teknik.

A
B
C
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HÅLLBARA VERKSAMHETSAKTIVITETER OCH NYCKELTAL
Under ett verksamhetsår hinner det ske flertalet hållbara verksamhetsaktiviteter förutom de fem
hållbara fokusområden. Denna del i hållbarhetsrapporten lyfter fram dessa hållbara aktiviteter och
nyckeltal som gjorts under 2019 gällande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga
rättigheter och motverkande av korruption. Kapitlet är indelat i avsnitten ekologisk hållbarhet, social
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
MILJÖ
AVFALLSHANTERING
Bostadsstiftelsen Platen tillgodoser sina hyresgäster med miljöbodar på de flesta områden.
På de platser som saknar källsortering hänvisas
hyresgästerna till kommunens återvinningsstationer och kommunens återvinningscentraler
på Tuddarp och i Borensberg. Hyresgästerna har
möjligheten att sortera sitt avfall i fraktionerna
tidningar, matavfall (gröna påsen), pappersförpackningar, wellpapp, plastförpackningar,
färgade och ofärgade glasförpackningar,
metallförpackningar, glödlampor, lågenergilampor, batterier och restavfall.
Gällande grovsophämtning ställs containrar ut
på olika platser 3–4 gånger per år. Elektronik
sorteras separat och farligt avfall tas hand av
personal på plats. Under året 2019 har Bostadsstiftelsen Platen valt att även rapportera mängden av plats, plåt, glas, kartong och tidningar.
Under året har flertalet förbättringar skett runt
om på områdena. Områdeskontoret Centrum har

arbetat med att flytta farligt avfall, t ex
bilbatterier, färgburkar och elektronik till ett
lämpligare utrymme än tidigare. Centrum har
även utökat med två djupbehållare på fastigheten Målaren och Skepparen. På Ekön har man
installerat djupbehållare på Kråkrisvägen 2 och
på Brunnsviksallén 43. Ekön har även haft en
containerdag i Godegård och i Nykyrka.
På områdeskontoret Väster har man utökad
sopsortering för batterier, lampor och elavfall
på samtliga områden. Charlottenborg har jobbat
aktivt under 2019 för att få ordning på nedskräpning genom att informera hyresgästerna
och delat ut störningsbrev vid nedskräpningar.
Ronderingar har skett under året, dessa har skett
varje vecka minst 2 gånger. Borensberg har under året fått in djupbehållare för hushållssopor
vilket gett en bra arbetsmiljö och mer utrymme
till att utöka miljörummen med fler fraktioner
för restsorteringen.

År		

Hushållsavfall/restavfall Plast

Plåt

Glas

Kartong

Tidningar

2018 - Volym

23 522 m³

-

-

-

-

-

2019 – Volym

24,639 m³

3667 m3

801 m3

1318 m3

6960 m3

3765 m3

ENERGIFÖRBRUKNING
I jämförelse med 2018 har Bostadsstiftelsen
Platen minskat sin energibesparing med 3,5 %,
olika faktorer har bidragit till energibesparingen.
T ex har värmeförbrukningen minskat genom
ombyggnationer från enbart frånluftsfläktar till
ett balanserat från- och tilluftssystem med energiåtervinning (FTX) och genomförande av
Normalårskorrigerad Energiprestanda kW/m2

Mål 2018

Utfall 2018 Mål 2019

Utfall 2019

Energiförbrukning (värme) kWh/m 		

139

138,5

137,1

133,6

Fastighetsel kW/m2		

20,3

20,6

19,9

20,3

Sammantagen energiförbrukning kW/m 		

159,2

159,1

157

153,9

Procent besparing			

16,7

16,4

18,5

19,8

2

2
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tilläggsisoleringar av främst vindar. Dessutom
har ytterligare förbättrad driftövervakning av
undercentraler och utökning av eGain bidragit
till den minskade energiförbrukningen. Utbyte
av belysningsarmaturer till LED har även gjort
att elförbrukningen minskat.

KLIMATINITIATIVET – 30% LÄGRE ENERGIEFFEKTIVISERING
TILL 2030 (BASÅR 2007)
Bostadsstiftelsen Platen har gått med i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ där ett av målen är att energianvändningen (byggnaders energiprestanda) ska minska med 30
procent till 2030. För Allmännyttans klimatinitiativ är basåret
2007 och målåret 2030, basåret 2007 har valts för att följa det
tidigare energispararbetet i Skåneinitiativet. För året 2018 ligger energieffektiviseringen på en minskning av -14,1 % sen
2007. Detta resultat är taget från klimatinitivets beräkningar.
Bostadsstiftelsen Platen ser över hur energieffektiviseringen
ska planeras fram till 2030.
VATTENFÖRBRUKNING
Mängden vatten som förbrukas i fastigheterna ligger på en
normal nivå. 2019 års förbrukning slutade på 1334,9 liter/m2
uppvärmd yta jämfört med 2018 års förbrukning som slutade
på 1386,9 liter/m2 uppvärmd yta.
RADON
Under 2019 har Bostadsstiftelsen Platen haft radonmätningar
på tre fastigheter i samband ROT- och FTX-projekt, alla med
godkända resultat.
ELFORDON/HYBRIDFORDON
Redan i början av 2000-talet började Bostadsstiftelsen Platen
att byta ut sina fordon till eldrivna. Totalt har Bostadsstiftelsen Platen 25 elbilar (arbetsfordon), tre elbilar (personbilar),
två laddhybridbilar samt 22 bensin/dieselbilar. Under 2019
köptes tre elbilar och tre såldes.

ENERGIDEKLARATIONER
Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Bostadsstiftelsen Platen påbörjade under 2018 arbeta med energideklarationer och arbetet kommer pågå fram till och med 2020.
Under 2019 gjordes 46 fastigheter.
KRAV PÅ LEVERANTÖRER
Som lägsta krav ställs att anbudsgivare ska tillämpa en miljöpolicy och elektronisk fakturering. För upphandlingar där
servicefordon tillämpas ställs krav på att fordonen ska lägst
uppfylla utsläppskraven enligt Euro 5. I upphandlingar där
det är motiverat och möjligt tillämpas en utvärderingsmodell
som premierar leverantörer med en högre klassning på fordon
som används för uppdraget. För upphandlingar där maskiner
används ställs krav på att maskinerna ska lägst uppfylla Steg
III. Under upphandlingar som har genomförts under 2019
har man ställt ett krav när det är möjligt att leverantörer/
entreprenörer ska kunna tillhandahålla statistik av miljömärkning/miljöklassning vid anmodan. Från 2018 ställs
krav på att ramavtalsentreprenörer enbart får använda varor
som är bedömda av Sunda hus eller motsvarande. Gällande
nybyggnation så har krav ställts på entreprenörerna att följa
framtagna miljömål i projekten. Bostadsstiftelsen vill agera
ansvarsfullt och under 2019 togs en uppförandekod fram för
våra leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att
vi tillsammans med våra leverantörer arbeta för en hållbar
utveckling. Uppförandekoden kommer att implementeras
under 2020.
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SOCIAL HÅLLBARHET
PERSONAL
PERSONALOMSÄTTNING
Vision och Fastighetsanställdas förbund.
Bostadsstiftelsen Platen har tecknat lokalt
samverkansavtal med båda fackföreningarna.
Samverkansmöten genomförs varje månad och
lokala samverkansträffar genom APT (arbetsplatsträff) genomförs på varje arbetsställe
inom organisationen. Företagets övergripande
samverkansorgan sammanträder en gång varje
månad. Kvartalsvis sammanträder företagets
skyddskommitté.

Under 2019 har fem medarbetare avslutat sin anställning och sju nya medarbetare har rekryterats.
Nyckeltalet för personalomsättningen är 6,3 %.
HÄLSA OCH VÄLMÅENDE
Under 2019 har samtliga anställda erbjudits att
göra en hälsoprofilsbedömning. Bostadsstiftelsen
Platen erbjuder samtliga anställda samt styrelsens ledamöter ett friskvårdsbidrag om 2000 kr/
år för att stimulera till olika typer av friskvårdsaktiviteter. Under 2019 var Bostadsstiftelsen
Platen med och arrangerade 4 olika motionslopp för medarbetarna. Bostadsstiftelsen Platen
erbjuder samtliga anställda friskvårdsaktiviteter
av olika slag. Under 2019 har motion via padel,
motionsgrupp en gång per vecka, bowling och
tennis erbjudits till alla anställda.

BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN PLANER MOT TRAKASSERIER PÅ GRUND AV RELIGIONSTILLHÖRIGHET,
KÖN, ETNICITET ELLER SEXUELL LÄGGNING
Bostadsstiftelsen Platen har en likabehandlingsplan som kommer att revideras och ses över
under 2020. Syftet med likabehandlingsplanen
för Platen är att alla medarbetare ska ha lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, ålder
eller etniskt ursprung.

FACKLIG SAMVERKAN
Bostadsstiftelsen Platen har kollektivavtal med
NYCKELTAL PERSONAL

• Styrelse och ledning: Antal individer i procent av styrelse och ledning uppdelat på: Kön och
åldersgrupper: under 30 år, 30–50 år och över 50 år
NYCKELTAL PERSONAL
KATEGORI

MAN

KVINNA

Under 30

30–50

Över 50

Under 30

30–50

Över 50

Procent

-

-

60%

-

-

40 %

Antal

-

-

3

-

-

2

Procent

-

ca 16%

ca 33%

-

50 %

-

Antal

-

1

2

-

3

-

Procent

-

-

70%

-

-

30%

Antal

-

-

7

-

-

3

1

12

3

6

Ledningsgrupp

Chefsgrupp

Styrelse

Total

• Anställda: Antal individer i procent av företagets anställda uppdelat på:
Kön och åldersgrupper: under 30 år, 30–50 år och över 50 år
KATEGORI
Procent
Antal

Total procent
Total antal
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MAN

KVINNA

Under 30

30–50

Över 50

Under 30

30–50

Över 50

6,45

40,32

53,23

9,09

59,09

31,82

4

25

33

2

13

7

MAN

KVINNA

73,81

26,19

62
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• Utbildning: Genomsnittliga antalet utbildningstimmar som de anställda har fått under året
uppdelat på: Kön och Yrkeskategori
TOTALA UTBILDNINGSTIMMAR
498

Yrkeskategori

KVINNA

MAN

286

212

Timmar

Kollektivanställda

198

Tjänstemän

300

• Sjukfrånvaro som ett resultat av arbetsplatsolyckor eller arbetsrelaterad sjukdom (antal dagar)
SJUKFRÅNVARO SOM ETT RESULTAT AV ARBETSPLATSOLYCKOR ELLER ARBETSRELATERAD SJUKDOM REDOVISAT I ANTAL
DAGAR UPPDELAT PÅ KÖN.
Dagar

KVINNA

MAN

0

0

• Typer av arbetsrelaterade skador och sjukdomar uppdelat på kön.
TYPER AV ARBETSRELATERADE SKADOR OCH SJUKDOMAR
Bilolycka

KVINNA

MAN

1

1

Belastningsskada

2

Fallskada från bock
Hot

1
1
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• Medarbetarundersökning (MMI)*
MMI Motiverad Medarbetar-Index sammanfattat värde av frågorna:
•

Jag känner motivation i mitt arbete

•

Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation

•

Jag är som helhet nöjd med min arbetsgivare

•

Min arbetssituation uppfyller mycket väl de förväntningar jag har

* Medarbetarundersökning görs vartannat år
RESULTAT 2018

2019

3,7

-

MMI

• Främjande av ungas anställning, utbildning och praktik
UTBILDNING/PRAKTIK

2019

Antal praktikplatser

4

Antal sommarjobb/säsongsanställda

15

• Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla
UPPHANDLINGAR

2019

Antal tjänsteupphandlingar där modell för social hänsyn varit
möjlig att använda

1

Antalet personer som står långt från arbetsmarknaden som på annat sätt har erbjudits möjlighet till någon form av arbete på Platen

10

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
KRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER
Som lägsta krav ställs att anbudsgivaren ska
arbeta för en säker arbetsmiljö genom att minst
tillämpa en arbetsmiljöpolicy, arbeta för jämställdhet på arbetsplatsen genom att minst tillämpa en
jämställdhetspolicy, fullgöra kontraktet i enlighet
med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, artikel
32, FN:s konvention mot korruption, ILO:s åtta
kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete,
diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och
182), den arbetsrättslagstiftning som gäller i
landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser
om lön, arbetstid, ledighet och arbetsmiljö, samt
den miljöskyddslagstiftning som gäller i landet
där arbetet utförs. När det som anskaffas ska
användas av fysiska personer, såsom nybyggnation av hyreshus, ställs krav

på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Särskilda arbetsrättsliga villkor,
vad gäller lön, semester och arbetstid, ställs
vid behov i enlighet med 17 kap 2 – 3 §§ Lag
(2016:1146) om offentlig upphandling. Under
året har arbetsrättsliga villkor ställts vid upphandlingarna av ramavtal för byggentreprenader
och sanering. Bostadsstiftelsen Platen arbetar
även med konkurrensstrategisk uppdelning av
kontrakt för att främja och behålla en sund
konkurrens som även inkluderar lokala mindre
företag. Bostadsstiftelsen vill agera ansvarsfullt
och under 2019 togs en uppförandekod fram
för våra leverantörer. Med uppförandekoden
vill vi säkerställa att vi tillsammans med våra
leverantörer arbeta för en hållbar utveckling.
Uppförandekoden kommer att implementeras
under 2020.

NYCKELTAL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:
•

Diskriminering:
Antalet rapporterade fall av diskriminering under rapporteringsperioden

DISKRIMINERING

2019

Antalet rapporterade fall av diskriminering under rapporteringsperioden.

0

i. Fall som har uppmärksammats inom organisationen

0

ii. Åtgärdsplaner som har implementerats

0

iii. Åtgärdsplaner som har implementerats och där resultaten har granskats internt

0

iv. Fall som inte längre kräver åtgärder

0
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
STADSDELSUTVECKLING
Bostadsstiftelsen Platen startade under 2019
ett större projekt inom stadsdelsutveckling på
Ekön i Motala. Projektet pågår mellan åren
2019–2021. Syftet med stadsdelsutvecklingsprojektet är att skapa naturliga mötesplatser,
skapa naturliga möten, bygga relationer mellan
hyresgäster och mellan Bostadsstiftelsen Platen
och hyresgästerna. Projektet har satt upp två
effektmål och fem projektmål.
Effektmål:
• Öka värdet på trygghetsupplevelsen i NKI, 		
från 3,6 till 4,0
• Öka MMI-index från 3,0–4,0
Projektmål:
• Skapa möjligheter för våra hyresgäster att mötas
• Skapa möten mellan generationer
• Öka kunskap och omtanke för sitt område 		
bland barn och ungdomar
• Öka kunskap och omtanke för boendet och 		
området för vuxna och äldre
• Att projektet har varit i kontakt med 80 % av
alla hyresgäster/lägenheter i projektets 		
upptagningsområde (418 lägenheter).
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Under året 2019 har projektet arbetat med att
skapa relationer med hyresgäster, personer,
organisationer, kommunen samt marknadsföring
av projektet. Aktiviteter har pågått i Bostadsstiftelsen Platens lokal på Styvingevägen 8 där man
även skapat en mötesplats.
Diverse aktiviteter har även startats upp i
samarbete med ABF, SKILL och Mer Fritid och
Bostadsstiftelsen Platen har anordnat en informationseftermiddag med SKILL som driver en
satsning med utbildning och arbete för en mer
mångkulturell industri.
Fler aktiviteter har skett såsom språkcafé, måla
på svenska, ungdomsverksamhet, skräpplockargrupp barn, mammor och barn och en familjedag.
Tre volontärer har hjälpt till i verksamheten
under året. Under 2019 arrangerades även tre
integrationsdagar, där hyresgäster, personal samt
tjänstemän på kommunen var inbjuda. Syftet
var att öppna upp för dialog och skapa en ökad
förståelse för andra kulturer. Efter utvärdering
av år 1 i projektet ser man att en samlingspunkt
är av vikt för boende på Ekön.

BOINFLYTANDE
Genom Boinflytande erbjuds hyresgästerna möjligheten att
tillsammans med andra boende (utifrån behov, krav och
förväntningar) engagera sig och organisera sig i syfte att
förbättra boendekvalitet både fysiskt och socialt. Boinflytandet är ett kvalitetsarbete där Hyresgästföreningen på uppdrag
av Bostadsstiftelsen Platen erbjuder och uppmuntrar alla
hyresgäster att aktivt delta. Fritidsmedel som Bostadsstiftelsen
Platen bidrar med avsätts för olika aktiviteter i bostadsområdena och under året avsattes 545 000 kr. Exempel på aktiviteter
som genomfördes under 2019 var: bussresa till Kolmården,
julgransplundring, blomdag, våffeldag, sopdag, påsklunch,
familjedag, sillbord, sånggrupp och advents- och julfirande.

motsvarande, så diskuterar man vidare hur det kan skapa
goodwill för företaget och om man även där hittar aktiviteter,
erbjudanden, synlighet eller liknande så går man vidare och
diskuterar den tredje nivån, hur föreningen eller organisationen kan bidra till att ge en positiv bild av Motala. Därefter
utformas ett förslag till avtal mellan de båda parterna som
sedan undertecknas. Avtalen är oftast ettåriga, undantag kan
finnas för längre samarbeten. Avtalen följer alltid kalenderår.
Inför ett nytt avtal för kommande år görs ett uppföljningsmöte, för att utvärdera hur de båda parterna uppfattar efterlevnaden av avtalet. Om båda parter är nöjda kan ett nytt avtal
diskuteras.

GLOBTRÄD

PLATENKORTET

Under 2019 fick Bostadsstiftelsen Platen ett Globträd på Ekön.
Bostadsstiftelsen Platen är det första bostadsbolaget i Sverige
som har ett Globträd. Att inneha ett Globträd innebär att det
varje år kommer att anordnas ett möte med barn och beslutsfattare. Syftet med Globträdet är att förskolor och fritidsgård
får i uppdrag att tillsammans med barnen och ungdomarna
i området samtala kring deras framtidsönskemål gällande
boende miljön. Den 23 september 2019 var invigningen och
då framfördes barnens deras tankar och idéer till Bostadsstiftelsen Platens VD. Invigningen skedde tillsammans med
Världsvattnet och en teatergrupp från Nairobi framförde en
teaterpjäs ”My Life” som handlade om hur det är att leva i
slummen.

Ett mervärde för hyresgästen är Platenkortet. Platenkortet erhålls i ett exemplar i samband med inflyttning och
uppgraderas varje år med hjälp av ett årsmärke. Platenkortet
används som identifikation hos föreningar och organisationer
som erbjuder hyresgästrabatter vid sina evenemang. Vid olika
offentliga evenemang som Bostadsstiftelsen Platen arrangerar
själv eller i samverkan med någon, så används Platenkortet
för specifika erbjudanden till hyresgäster. Dessutom finns
idag 30 butiker och företag kopplade till Platenkortet, som
erbjuder hyresgäster fördelar dem.

SPONSRING
Bostadsstiftelsen Platens sponsorarbete har sin utgångspunkt
i första hand ge ett mervärde till hyresgäster, i andra hand
skapa goodwill för Bostadsstiftelsen Platen som företag och
i tredje hand lyfta Motala som boendeort. En förening eller
organisation som önskar sponsring tar kontakt med sponsoransvarig, marknads- och kommunikationschefen. Föreningen
eller organisationen får Bostadsstiftelsen Platens sponsringspolicy översänd samtidigt som ett möte bokas in. Vid mötet
diskuteras på vilket sätt som sponsoravtalet ska kunna gynna
hyresgästen. Om man hittar aktiviteter, erbjudanden eller

NKI (NÖJD KUND INDEX)
Kundundersökningen används för att identifiera framgångsfaktorer dvs de saker som företaget gör bra och som företaget
ska fortsätta att göra. Dessutom identifieras förbättringsområden som ska ligga till grund för kommande två års
verksamhetsplanering i företaget. Årets kundundersökning
genomfördes digitalt. Tidigare år har både analogt och digitalt svarande varit möjligt. 2017 svarade 48 % av de boende
på undersökningen, 2019 var svarsfrekvensen 23 %. Två
lärdomar har gjorts inför kommande undersökningar, att det
är viktigt att vid flera tillfällen göra påminnelser och skapa
ytterligare digitala möjligheter för dem som inte har egen
tillgång till digitala verktyg. Trots en lägre svarsfrekvens för
2019 noteras att vi har mer än 1 000 svar att referera till i
undersökningen (se resultat under nyckeltal).
ANTAL UTSKICK

ANTAL SVAR

5 042

1 137
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NYCKELTAL SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
• NÖJD KUND ENKÄT NKI
ÖVERGRIPANDE RESULTAT OCH SVARSFREKVENS
För första gången har hyresgästen fått svara på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 10 (instämmer helt). Medelvärdet för de tre frågor som motsvarar NKI är 8,1, samma som i 2017 års undersökning. Styrkor som kunderna nämner är bland annat service, personal och bemötande. Förbättringsområden som nämns är bland annat information, lägenheten och parkeringarna. Under 2020
kommer NKI att ses över för att få ett bredare urval i jämförelse med andra fastighetsbolag i Sverige.
Ett intressant nyckeltal är ett Service index för en bredare jämförelse.
NKI RESULTAT

RESULTAT

Min lägenhet

6,8

Gemensamma utrymmen i och utanför huset

7,3

Vår gemensamma tvättstuga

7,5

Felanmälan

8,2

Kontakt med personal på området

8,4

Kontakt med personal i kundcenter

8,5

Information

8,1

Bo inflytande

5,3

Platenkortet

7,2

Mervärden och stadsdelsutveckling

7,9

Allmänna frågor

7,4

Rekommendationer

8,2

• Renoveringar: Hyresökning efter renovering (procent)
Nedan tabell redovisar de hyresökningar som satts under 2019 på området Väster utifrån de renoveringar som pågått. Nyckeltalen är endast exempel och kommer att utvecklas vidare då detta inte ger
den totala bilden av Bostadsstiftelsen Platens renoveringar med tillhörande hyresökningar.
OBJEKT/PROJEKT VÄSTER
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HYRESÖKNING EFTER RENOVERING
(PROCENT)

1. Energiprojekt FTX 601

11,04 %

2. Energiprojekt FTX 602

10,60 %

3. Energiprojekt FTX 603

10,31 %

• Bostadsförsörjningsansvar
BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR

2019

Antal förmedlade kontrakt

715 bostadskontrakt.

Hur lång tid det tar att få ett förstahandskontrakt

Av 20 slumpmässigt utvalda kontrakt noterades att
de som tecknade kontrakt hade ett snitt på sin kötid
på 5,5 år.

Antal lägenheter som förmedlats genom bosociala
åtaganden (så kallade sociala kontrakt)

42 kontrakt (5,8%) var sociala kontrakt, som har
behandlades med förtur.

Antal kategoriboenden: studentbostäder, trygghetsboenden, lägenheter för personer över 70 år

Bostadsstiftelsen Platen har endast en typ av eget
kategoriboende, det är två s k 55+boenden. Dessa
omfattar totalt 40 lägenheter.

Antal färdigställda bostäder

42

Antal påbörjade bostäder

34

Vakansgrad i nyproduktion och befintligt bestånd

Bostadsstiftelsen Platen gör ingen skillnad på vakansgraden i nyproduktion eller befintligt bestånd.
Vid årsskiftet var vakansgraden 1,0 %.

Antal barn som fått ordnat boende genom
bostadsbolagets åtgärder

För ingen statistik kring detta.

Antal kontrakt som sagts upp på grund av olovlig
uthyrning

7

Antal kontrakt som sagts upp på grund andra skäl
(ekonomiska)

1

• Sponsringsåtaganden
VÄRDE FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN

ANDEL %

Idrottsföreningar och
evenemang

TYP AV VERKSAMHET

Medverkan på aktivitetsdagar i våra bostadsområden, aktiviteter
i våra bostadsområden med fokus på barn och unga, hyresgästrabatt på inträden till sportevenemang, synlighet i matchprogram och på arenor och matchkläder.

64%

Kulturföreningar och
evenemang

Medverkan på aktivitetsdagar i våra bostadsområden, aktiviteter
i våra bostadsområden, hyresgästrabatt på biljetter till kulturevenemang, synlighet på hemsidor, i annonser och liknande.

25%

Övriga föreningar och
evenemang

Medverkan på aktivitetsdagar i våra bostadsområden, aktiviteter
i våra bostadsområden, hjälp med utdelning av information i
våra områden, hyresgästrabatt på inträden och evenemangsgåvor till hyresgästerna, synlighet på hemsidor, i annonser, på
affischer och liknande.

11%
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• Kostnader för skadegörelse
KOSTNADER FÖR SKADEGÖRELSE ( I KR)

2019

Skadegörelse

0

Klotter

8 000

Glaskross

16 000

Siffrorna i tabellen är tagna från fjärde kvartalet 2019
• Antalet rapporterade störningsärenden per antalet lägenheter
Totalt anmälda störningsärenden 2019 blev 596 på 5703 lägenheter. Ljudnivå på störningar bedöms
i skala 1–5 där 5 är mycket störande ljudnivå. Störningen bedöms utifrån flera kriterier, exempelvis; Barn som leker bedöms inte lika hårt som om det är någon som spelar hög musik 02:00 på
natten. Beaktande tas om personen som stör är återkommande eller om det är en engångsföreteelse.
Bemötandet av Securitas samt om Securitas måste åka tillbaka till samma adress samma kväll trots
tillsägelse är en annan parameter. Det förekommer även att Securitas åker ut till platsen och det
inte finns någon störning längre, det görs då en rapport med texten ”tyst vid ankomst”. På detta sätt
kan Bostadsstiftelsen Platen följa upp både anmälare och den som blir anmäld om det är eventuella
falska anmälningar eller inte.
TRYGGHET

2019

Antalet rapporterade störningsärenden per antal lägenhet

0,1

Antalet konstaterande störningsärenden

Ingen uppgift

Andel polisanmälda brott av totala antalet brott

Ingen uppgift

MOTVERKANDE AV KORRUPTION
Antalet bekräftade fall av korruption
ANTIKORRUPTION

ANTAL BEKRÄFTADE
FALL AV
KORRUPTION

ANTAL FALL
SOM LETT TILL
PERSONALÅTGÄRDER

ANTALET FALL
SOM LETT TILL ATT
AVTAL HAR SAGTS
UPP

ANTALET RÄTTSFALL
MOT BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN

2019

0

0

0

0

KONTROLL AV UTHYRNING
För att säkerställa att uthyrningsrutinen efterlevs, så genomförs stickprovskontroller för att kontrollera att vi lever efter vår uthyrningsrutin. Vid exempelvis nybyggnation ska alltid fyra ögon granska
ett bostadskontrakt inför undertecknande. Under 2019 gjordes stickprov, resultaten redovisas 2020.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Stiftelsens ekonomi gör det möjligt att bygga nya bostäder och att underhålla och renovera det
befintliga fastighetsbeståndet. I mars 2018 tog styrelsen ett beslut om nybyggnation i Gamla Stan.
I Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter varav två färdigställdes under 2019 och
42 lägenheter blev inflyttningsklara i december. Den 20 maj 2019 togs det första spadtaget för
byggnationen av ytterligare två hus. Årligen görs en sedvanlig översyn av fastighetsportföljen och
under 2019 sålde Bostadsstiftelsen Platen fastigheten Värdshuset 3 i Motala kommun innehållande
12 lägenheter. Gällande höghusbygget i kvarteret Facklan fortgick arbetet vidare med detaljplanen.
För löpande underhåll av Bostadsstiftelsens Platens fastigheter görs årligen avsättningar i budgeten
från inkommande hyresintäkter. Den detaljerade ekonomiska redovisningen finns i Bostadsstiftelsen
Platens förvaltningsberättelse.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Platen får härmed avge följande
berättelse över verksamheten under år 2019.
STYRELSE
Styrelsen (utsedd av kommunfullmäktige) har följande sammansättning;
ORDINARIE LEDAMÖTER 		
Daniel Starkengren
(M)
Sten Westberg
(C)
Johan Liljeberg Nopp
(L)
Lena Bengtsson Ohlsson (S)
Camilla Egberth
(S)

SUPPLEANTER
Urban Nilsson
Roger Markström
Monica Fransson
Peder Lund
Mats-Erik Nordin

(M)
(M)
(L)
(S)
(V)

PERSONALREPRESENTANTER
Heléne Orrstenius
(Vision)
Alexander Gomez
(FF)

Rickard Renemar
Anna Nordqvist

(Vision)
(FF)

PRESIDIUM
Ordförande
Vice ordförande

Daniel Starkengren
Lena Bengtsson Ohlsson

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda möten.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Lars Åke Landén är stiftelsens verkställande direktör.
REVISORER
Revisorer, utsedda av kommunfullmäktige;
Ordinarie 		
Håkan Holmberg
(S)
Ragnar Gyberg
(M)

Suppleanter
Bibbi Hallin
Jan Green

(S)
(L)

Auktoriserad revisor, utsedd av styrelsen, Jerker Stenqvist, KPMG AB
VERKSAMHET
Bostadsstiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att
inom Motala kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder,
affärslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande kollektiva anordningar.
SÄTE
Stiftelsen har sitt säte i Motala.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
FÖRVALTNING
Fördelat på orterna Motala, Borensberg, Tjällmo, Nykyrka, Godegård, Österstad, Fornåsa och
Klockrike omfattade, vid årsskiftet 2019/2020, 5 732 st (5 703 st) bostadslägenheter och
176 st (173 st) lokaler.
Anskaffningsvärdet för färdigställda fastigheter är 2 652 108 Kkr (2 539 262 Kkr), varav tomtvärde
66 753 Kkr (67 700 Kkr) och markanläggningar 38 273 Kkr (35 453 Kkr)
Fastigheternas taxeringsvärde är 2 753 939 Kkr (2 284 082 Kkr), varav byggnadsvärde 2 144
670 Kkr (1 794 924 Kkr)
ORGANISATIONSANSLUTNING
Företaget är anslutet till Sveriges Allmännytta (de kommunala bostadsföretagens intresseorganisation), arbetsgivarorganisationen Fastigo och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV).
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HYRESFÖRÄNDRINGAR
Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen beträffande hyrorna för 2019 och 2020 har parterna enats om förändring enligt
nedan;
2020
2019
Bostäder, varmhyra
+2,62 %
+2,03 %
Bostäder, kallhyra
+2,87 %
+1,95 %
Lokaler, med förhandlingsklausul
+2,31 %
+2,31%
Varmgarage
Oförändrat
Oförändrat
Thermogarage
Oförändrat
Oförändrat
Kallgarage
Oförändrat
Oförändrat
Extra förråd
Oförändrat
Oförändrat
P-platser
20,00 SEK/plats
Oförändrat
FLYTTNINGSFREKVENS
Om- och avflyttningar under året totalt 715 st (723 st) vilket motsvarar 13,2 % (12,7 %).
UTHYRNINGSSITUATION
Antalet uthyrda lägenheter, vid årsskiftet 19/20, 5 675 st (5 664 st), vilket motsvarar 99,0 % (99,3 %) av lägenhetsbeståndet.

AKTUELLT
NYPRODUKTION
Förtätning i Gamla Stan, Motala, fortsätter. Under december månad togs två nya huskroppar i drift med tillsammans totalt 42
lägenheter. Ytterligare byggnation av totalt 34 lägenheter påbörjades fördelat mellan två huskroppar. Planerat färdigställande
november 2020.
RENOVERINGSPROJEKT
I Gamla Stan har vi projekterat för en fortsättning på de tidigare renoveringsprojekt som genomförts i området, såsom konvertering av värmesystemet, individuell mätning av hushållsel. Planeringen syftar till att ett s k ROT-projekt skall genomföras
med stambyte och en uppgradering av lägenheterna med start under 2020.
ENERGIPROJEKT
På Väster pågår ett större energieffektiviseringsprojekt. Innebärande konvertering av befintlig ventilation till reglerad frånoch tilluft med värmeåtervinning (s k FTX system). Detta innebär ett avsevärt förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna.
Renovering av trapphus och skalskydd ingår i projektet.
UNDERHÅLL
Kostnader för fastighets-, lokal- och lägenhetsunderhåll uppgår till 87 433 Kkr (88 361 Kkr).
Under året har resurser avsatts för att genomföra de beställningar som gjorts av Platens hyresgäster inom ramen för det hyresgäststyrda underhållet (HLU).
Renovering av 136 badrum och 32 kök. Satsningen på skalskydd med passersystem och digital tvättstugebokning har fortsatt
som planerat. Sista etappen av renovering av loftgångar och loftgångstrappor har avslutats. Större projekt inom relining har
pågått och upprustning av p-platser har skett.
Andra underhållsåtgärder har varit målning av fasader, takfotsrenovering, utbyte av belysning till LED-armaturer.
På lokalsidan har hyresgästanpassningar genomförts och på äldre- och gruppboenden har boenderum och badrum renoverats.

FÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETSBESTÅNDET
Under 2019 har Värdshuset 3 med 12 lägenheter avyttrats till Bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Under december
månad togs nyproduktion på fastigheterna Målaren 7 och Skepparen 7 med tillsammans 42 lägenheter i bruk. Lejonet 1 (industrilokal) har tagits i bruk och del av fastigheten Neptunus 4 har avyttrats till Vattenfall. Avyttrad del utgörs av panncentral.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
NYBYGGNATION OCH FÖRNYELSEPROJEKT
Projektering av höghus i bostadsområdet Facklan har pågått under året och framtagen detaljplan skall ställas ut för samråd
under 2020.
Arbete har skett med att söka möjliga platser för nybyggnation och förtätningar.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Framtida klimatrisk finns som kan påverka byggnader och framtida driftskostnader.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

EKONOMISK RISK
Den genomsnittliga räntan i Stiftelsens låneportfölj uppgick till 0,90 % (0,78 %) inklusive kostnader för derivatinstrument per 2019-12-31. Vid en ränteförändring på +/- 0,5 % -enheter förändras
genomsnittsräntan med +1,01 % respektive -0,99 %.
Vid en hyreshöjning på 1% ökar hyresintäkterna med 3 915 Kkr och vid en ökning med 1%-enhet i
vakansgraden minskar de med 2 676 Kkr. På driftskostnadssidan identifieras utvecklingen i el- och
uppvärmningskostnader som osäkerhetsfaktorer.
HÅLLBARHETSRAPPORT
Den kompletta hållbarhetsrapporten i enlighet med 6 kap 11§ årsredovisningslagen återfinns i
årsredovisningens framvagn.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Avgivet anbud på fastigheten Ekenäsvillan 1 har accepterats av säljaren, Motala kommun. Vi avser
att sondera möjligheterna för en nyproduktion på fastigheten och i dess närhet. Vi har även erhållit
exklusiv rätt för sonderingarna under hela 2020.
Del av fastigheten Innerstaden 1:1 har förvärvats och ansökan om sammanläggning med Lejonet 1
har lämnats till Lantmäteriet.
EKONOMI
Företagets ekonomiska ställning redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar jämte
till dessa hörande noter samt kassaflödesanalys.
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal lägenheter, st
Förvaltad yta, kvm

2019

2018

2017

2016

399 987
47 678
1 653 654
31,5
5 732
429 770

395 179
42 121
1 572 038
30,0
5 703
428 726

414 028
59 418
1 509 223
29,3
5 738
429 936

373 352
11 094
1 324 383
28,1
5 765
430 573

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Årets förändring i eget kapital avser balansering av vinstmedel.
VINSTDISPOSITION
Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till 400 409 750 kronor. Styrelsen har beslutat överföra
detta belopp i ny räkning.
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RESULTATRÄKNING & BALANSRÄKNING
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Resultaträkning
2019-01-01 – 2019-12-31 (Kkr)

Not

2019

2018

Hyresintäkter
2, 3
Övriga intäkter
4
Aktiverat eget arbete		

386 244
13 398
345

379 691
15 161
327

Summa nettoomsättning		

399 987

395 179

FASTIGHETSKOSTNADER
Drift
5
Underhåll
6
Fastighetsskatt		

-171 274
-87 433
-8 495

-173 288
-88 361
-7 990

Driftnetto		

132 785

125 540

-46 527

-45 584

BRUTTORESULTAT 		

86 258

79 956

CENTRALA ADMINISTRATIONSOCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER
Avskrivningar
Övriga kostnader

7
8, 9

-290
-27 710

-248
-27 626

RÖRELSERESULTAT

10

58 258

52 082

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

11
12

179
-10 759

1 312
-11 273

47 678

42 121

NETTOOMSÄTTNING

Avskrivningar

7

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Bokslutsdispositioner

13

0

674

Skatt på årets resultat

14

1 951

-12 923

49 629

29 872

ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
2019-12-31 (Kkr)

Not

2019

2018

15
16, 17, 18,19
20

1 529 551
12 827
40 513

1 452 878
12 349
36 689

1 582 891

1 501 916

553
842

553
719

Summa finansiella anläggningstillgångar		

1 395

1 272

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 		

1 584 286

1 503 188

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 		
Varulager mm 		

473

403

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
23
Skattefordringar 		
Övriga fordringar 		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 		

2 579
2 804
1 656
2 694

3 886
3 307
467
6 326

Summa kortfristiga fordringar 		

9 733

13 986

59 162

54 461

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 		

69 368

68 850

SUMMA TILLGÅNGAR 		

1 653 654

1 572 038

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader

Summa materiella anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga fordringar

Kassa och bank

21
22

24
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BALANSRÄKNING & EGET KAPITAL
40

Balansräkning
2019-12-31 (Kkr)

Not

2019

2018

Bundet eget kapital
Grundfond 		
Reservfond 		

11 000
110 000

11 000
110 000

Summa bundet eget kapital 		

121 000

121 000

Fritt eget kapital
25
Balanserat kapital 		
Årets resultat 		

350 780
49 629

320 909
29 872

Summa fritt eget kapital 		

400 409

350 781

SUMMA EGET KAPITAL 		

521 409

471 781

AVSÄTTNINGAR
Avsatt till pensioner 		
Uppskjuten skatteskuld
26

19 007
46 032

18 395
47 983

Summa avsättningar 		

65 039

66 378

LÅNGFRISTIGA SKULDER
27, 28
Skulder till kreditinstitut 		

939 594

903 403

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 		
Leverantörsskulder 		
Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29

27 238
40 893
3 732
55 749

26 903
47 047
3 388
53 138

Summa kortfristiga skulder 		

127 612

130 476

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

1 653 654

1 572 038

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Rapport över förändringar
i eget kapital
Kkr

Aktiekapital
Bundna
		reserver

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

Grundfond
11 000			
Reservfond 		
110 000		
Summa totalresultat
11 000
110 000		

11 000
110 000
121 000

Fritt Eget Kapital
Balanserad vinst 			
Årets resultat 			
			

320 908
29 872
350 780

320 908
29 872
350 780

Utgående eget kapital 2018-12-31 11 000

110 000

350 780

471 780

Årets resultat 			

49 629

49 629

400 409

521 409

Utgående eget kapital 2019-12-31 11 000

110 000
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys
2019-01-01 – 2019-12-31 (Kkr)

Not

2019

2018

Resultat efter finansiella poster
30
Avskrivningar 		
Rearesultat 		
Betald skatt 		
Förändring av pensionsavsättning 		

47 678
46 817
-3 999
503
612

42 121
45 831
-7 767
138
611

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 		

91 611

80 934

Ökning (-)/ minskning (+) av lager 		
Ökning (-)/ minskning (+) av rörelsefordringar 		
Ökning(+)/ minskning (-) av rörelseskulder 		

-69
3 748
-3 973

87
-931
756

Kassaflöde från den löpande verksamheten 		

91 317

80 846

Ny- och ombyggnation fastigheter 		
Inköp av maskiner och inventarier 		
Försäljning av fastigheter och inventarier 		

-138 329
-5 529
20 064

-94 700
-7 275
10 905

Kassaflöde från investeringsverksamheten 		

-123 794

-91 070

Upptagna långfristiga lån 		
Amortering långfristiga lån 		
Ökning(-)/minskning(+) av finansiell anläggningstillgång

68 000
-30 698
-124

46 000
-26 673
-62

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 		

37 178

19 265

ÅRETS KASSAFLÖDE 		

4 701

9 041

Likvida medel vid årets början 		

54 461

45 420

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 		

59 162

54 461

LÖPANDE VERKSAMHETEN

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
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NOTER

Noter 			

Belopp i kkr om inget annat anges

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänna redovisningspriciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningskostnad om inget annat anges.
Direkta kostnader avseende arbete för egen räkning har aktiverats.Räntekostnad vid nybyggnad av
fastighet aktiveras till dess projektet färdigställts. Bränsle- och varulager har värderats till
anskaffningsvärde med avdrag för inkurans.
Fordringar
Hyres- och kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas
inflyta.
Intäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på perioden
redovisas som intäkt.
Vidaredebiterade kostnader för bland annat värme, vatten och el redovisas under posten övriga
intäkter.
Materiella anläggningstillgångar
Stiftelsens fastigheter och inventarier har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för
värdeminskning. Värdeminskning har skett enligt plan.
Den planmässiga avskrivningen har fastställts till;
Byggnaderna, består av ett antal komponenter
med olika nyttjandeperioder
Markanläggningar
Maskiner och inventarier
Datautrustning
KOMPONENT
Stomme
Fasad
Fönster
El, VA, Ventilation
Kulvert och dränering
Yttertak
Snickerier
Tekniska installationer
Restpost
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1-5%
5%
20%
33%

NYTTJANDEPERIOD, ANTAL ÅR
100
60
50
45
40
40
40
20
35

Finansiella instrument
Avtal om derivatinstrument ingås i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen samt
att minimera ränterisker.
Intäkter och kostnader för derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader.
Marknadsvärdesförändringar under derivatavtalens löptid redovisas inte i resultaträkningen.
Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår 2019-12-31 till ett negativt värde på -4 910 Kkr (-3 214
Kkr).
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt har beräknats till aktuell
skattesats.
Marknadsvärdering av fastigheter
Extern värdering sker inte årligen, utan med visst intervall. Andelen externt värderat 2019 motsvarar
9 % av bokfört värde. För övriga beståndet har värdering skett internt i form av s k desktopvärdering i marknadsvärderingsverktyg med justeringar för fastighetsunderhållets status och
verkliga hyresintäkter.
Eventualförpliktelser, se not 29
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Not 2 HYRESINTÄKTER
Bostäder
Bostäder Brutto
Outhyrt
Kvarboenderabatter
Hyresomfördelningsrabatter
Hyresrabatter mm

Lokaler
Lokaler, brutto
Outhyrt
Hyresrabatter mm
Övrigt
Övrigt

2019

2018

366 047
-3 718
-3 094
-151
-5 477

357 211
-2 418
-2 982
-233
-4 229

353 607

347 349

25 447
-1 001
-1 104

24 977
-623
-366

23 342

23 988

9 295

8 354

9 295

8 354

Not 3 HYRESKONTRAKTENS LÖPTIDER
		
Löptid till år
Andel i %
Antal
Bedömt
			kontraktsvärde
			
2020, Tkr
2020
2021
2022
2023
2024-

0,92%
3,10%
3,09%
2,90%
1,46%

28
31
36
23
5

3 833
12 971
12 935
12 129
6 098

Summa lokaler

11,45%

123

47 966

Vakanta lokaler
Bostäder
Vakanta bostäder
P-platser och garage

0,14%
5
84,97% 		
1,36% 		
2,08% 		
100%

5

590
355 976
5 696
8 709
370 971

Hyresavtal avseende lokaler ingås med varierande löptider och villkor.
Hyresavtal avseende bostäder ingås normalt i tillvidareform med en normal uppsägningstid för
hyresgästen om 3 månader.
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Not 4 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 		

2019

2018

Serviceavgifter lokaler 		
Ersättning från hyresgäster 		
Bostadsanpassningar 		
Försäkringsersättningar 		
Återvunna kundförluster 		
Reavinst fastighetsförsäljning 		
Övriga poster 		

1 030
1 482
59
0
189
3 887
6 751

1 156
1 274
422
857
214
7 394
3 844

		

13 398

15 161

Not 5 DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel 		
Reparationer 		
Vatten 		
Fastighetsel 		
Uppvärmning 		
Sophämtning 		
Övriga driftskostnader 		

49 607
27 641
13 059
13 630
48 544
9 822
8 971

49 479
29 652
12 557
13 401
51 711
9 343
7 145

		

171 274

173 288

Not 6 UNDERHÅLLSKOSTNADER
Lägenhetsunderhåll 		
Lokalunderhåll 		
Fastighetsunderhåll 		

41 622
2 868
42 943

42 637
3 453
42 271

		

87 433

88 361

Not 7 AVSKRIVNINGAR
Fastighetsförvaltningen/Central administration
Byggnader 		
Markanläggningar 		
Markinventarier 		
Inventarier och data 		
Inventarier och data (central administration) 		

41 078
933
579
3 937
290

40 370
931
437
3 846
248

		

46 817

45 832

Not 8 REVISIONSKOSTNADER
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
		

2019

2018

Revisionsuppdrag KPMG, 2019 		
Andra uppdrag KPMG 		
Av Kommunfullmäktige utsedda revisorer 		

105
245
10

107
78
9

		

360

194

Not 9 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER
Administration- och försäljningskostnader innehåller kostnader för företagsledning, ekonomi,
personal, marknad och teknisk konsultation.
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Personalkostnad 		
Utbildningskostnad 		
IT-kostnad 		
Marknadsförings- och försäljningskostnad 		
Förseningsavgifter 		
Övriga poster 		

16 575
582
3 039
1 697
767
5 050

15 970
915
3 196
1 915
830
4 800

		

27 710

27 626

Not 10 PERSONAL
Medelantalet anställda
Kvinnor 		
Män 		

21
62

19
64

83

83

1 620
32 220

1 479
32 060

		
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda 		
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 		

33 840

33 539

392
2 095
18 127

399
2 120
17 946

		
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 		

20 614

20 465

54 454

54 004

		
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 		
Övriga anställda 		

Pensionsförpliktelser
Tidigare styrelse och verkställande direktör 		

856

975

		

856

975

För styrelsen finns inga avtal om pension.
Pensionsförsäkringskostnader för verkställande direktör har kostnadsförts med 392 Kkr (399 Kkr).
För tidigare verkställande direktör uppgår kapitaliserad pensionsskuld till 856 Kkr (975 Kkr).
Verkställande direktören har tjänstepensionsrätt motsvarande 35% (35%) av bruttolön med pension vid 65 års
ålder. Övriga ledande befattningshavare har avtalsenlig pension från 65 års ålder.
För övriga anställda gäller pensionsplan enligt KAP-KL, PFA, PA-KL och SAF-LO från 65 års ålder.
Avgångsvederlag
För styrelsen finns inga avtal om avgångsvederlag. För verkställande direktören finns avtal om
6 månaders ömsesidig uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 		
Andel män i styrelsen 		
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 		
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 		

30 %
70 %
50 %
50 %

40 %
60 %
43 %
57 %

			
Not 11 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER
Övriga finansiella Intäkter 			

2019

2018

179

1 312

			

179

1 312

Not 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER
Räntor på fastighetslån 			
Övriga finansiella kostnader 			
Finansiell del av förändring gällande
avsättning till pensioner 			

8 168
2 072

8 681
2 072

519

520

			

10 759

11 273

Not 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Avsättning till periodiseringsfond 			
Förändring av överavskrivningar 			

0
0

645
29

			

0

674
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Not 14 SKATT SOM BELASTAR 			
ÅRETS RESULTAT
Uppskjuten skatt 			

2019

2018

-1 951

12 923

Totalt redovisad skatt 			

-1 951

12 923

Avstämning av effektiv skattesats		
%
Redovisat resultat före skatt 		

2019 		
Belopp
%
47 678 		

2018
Belopp
42 121

Skatt enligt gällande skattesats
21,4
Skillnad mellan skattemässiga och
bokföringsmässiga reavinster 		
Övriga ej avdragsgilla kostnader 		
Utnyttjande av underskottsavdrag 		
Skillnad mellan skattemässiga och
bokföringsmässiga avskrivningar på
byggnader 		
Ej skattepliktiga intäkter 		
Schablonintäkt periodiseringsfond 		
Ej skattemässiga aktiveringar 		
Ackumulerade skattemässiga skillnader
byggnad 		
Redovisad effektiv skatt
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4,1

9 822

22,0

8 816

-343 		
32 		
-9 424 		

-55
29
-3 168

-1 470 		
-147 		
0 		
-6 494 		

-1 397
-147
1
-9 719

6 074 		

18 563

-1 951

30,2

12 923

Not 15 BYGGNADER OCH MARK			

2019

2018

Ackumulerade anskaffningsvärden, årets början 		
Nyanskaffningar 			
Avyttringar/utrangeringar 			

2 539 262
134 701
-21 855

2 476 808
69 014
-6 560

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden, årets slut

2 652 108

2 539 262

Netto anskaffningsvärde 			

2 652 108

2 539 262

Ackumulerade avskrivningar, årets början 			
Återförda avskrivningar på avyttringar/utrangeringar 		
Årets avskrivningar 			

-997 755
5 836
-37 367

-965 028
3 933
-36 660

Utgående ackumulerade avskrivningar, årets slut 		

-1 029 286

-997 755

Ingående uppskrivningar 			
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp 			

141 371
-4 641

146 012
-4 641

Utgående ackumulerade uppskrivningar 			

136 730

141 371

Ingående nedskrivningar 			

-230 000

-230 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar 			

-230 000

-230 000

Utgående redovisat värde 			

1 529 552

1 452 878

Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 			
Marknadsvärde 			

1 529 551
4 026 554

1 452 878
3 701 673

Taxeringsvärden byggnader 			
Taxeringsvärden mark 			

2 144 670
609 269

1 794 924
489 158

			

2 753 939

2 284 082

Bokfört värde mark 			

66 753

67 700

			

66 753

67 700

2019

2018

Not 16 MASKINER OCH INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärden 		
Inköp 		
Försäljningar/utrangeringar 		
Omklassificeringar 		

39 181
5 044
-1 110
-103

35 149
6 324
-2 292

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

43 012

39 181

Årets bidrag och offentliga bidrag 		

-77

Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag 		

-77

Netto anskaffningsvärde 		

42 935

39 181

Ingående avskrivningar 		
Försäljningar/utrangeringar 		
Årets avskrivningar 		

-28 022
821
-4 281

-26 211
2 282
-4 093

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-31 482

-28 022

Utgående redovisat värde 		

11 454

11 159

Not 17 BYGGNADSINVENTARIER
Ingående anskaffningsvärden 		

1 376

1 376

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

1 376

1 376

Netto anskaffningsvärde 		

1 376

1 376

Ingående avskrivningar 		

-1 376

-1 376

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-1 376

-1 376

Utgående redovisat värde 		

0

0

Not 18 MARKINVENTARIER
Ingående anskaffningsvärden 		
Inköp 		
Försäljningar/utrangeringar 		

11 454
1 027
-321

10 503
951

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

12 160

11 454

Netto anskaffningsvärde 		

12 160

11 454

Ingående avskrivningar 		
Årets avskrivningar 		

-10 262
-525

-9 825
-437

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-10 787

-10 262

Utgående redovisat värde 		

1 373

1 192

Not 19 ANSLUTNINGSAVGIFTER
Ingående anskaffningsvärden 		

11 445

11 445

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 		

11 445

11 445

Netto anskaffningsvärde 		

11 445

11 445

Ingående avskrivningar 		

-11 445

-11 445

Utgående ackumulerade avskrivningar 		

-11 445

-11 445

Utgående redovisat värde 		

0

0

Ingående balans 		
36 689
Investeringar under året 		
138 127
Överfört till byggnader 		
-134 303
Avyttringar under året 			

11 503
83 131
-57 445
-500

Bokfört värde 		

36 689

Not 20 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER

40 513
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NOTER

2019

2018

Not 21 AKTIER OCH ANDELAR
SABO Byggnadsförsäkrings AB, 270 st aktier,
nominellt 1 000 kr/st 		
Husbyggnadsvaror, 4 st andelar, nominellt 10 000 kr/st 		
Tillväxt Motala 		

512
40
1

512
40
1

		

553

553

Not 22 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Ingående balans återbäringsmedel		
Årets förändring 		

719
123

657
62

Summa långfristiga fordringar 		

842

719

Utgående redovisat värde 		

842

719

Not 23 HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR
Av årets hyresfordringar, 1 036 Kkr, bedöms 512 Kkr som osäkra.
Av kundfordringar, 2 329 Kkr bedöms 273 Kkr som osäkra.
Värdereglering har skett med dessa belopp
Not 24 KASSA OCH BANK
Bank 		

59 162

54 461

		

59 162

54 461

Not 25 VINSTDISPOSITION
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
balanserad vinst 		
årets vinst 		

350 780
49 629

		

400 409

disponeras så att i ny räkning överföres 400 409
		

50

Not 26 UPPSKJUTEN SKATTESKULD
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 2019-12-31
Temporära skillnader

Uppskjuten
Uppskjuten
Netto
skattefordran
skatteskuld
		
Byggnader 		
-246 469
-246 469
Skattemässiga underskottsavdrag
17 762 		
17 762
Ersättningslånepost
5 249 		
5 249
-246 469

-223 458

Uppskjuten
Uppskjuten
skattefordran
skatteskuld
Byggnader
211 470 		
Skattemässiga underskottsavdrag
27 424 		
Ersättningslånepost 		
-5 965

Netto

2018-12-31

23 012

Temporära skillnader

211 470
27 424
-5 965

238 894

-5 965

232 929

Belopp vid
årets ingång
Skattemässiga underskottsavdrag
5 649
Skillnad mellan redovisade och skattemässiga
avskrivningar;
43 563
Ersättningslånepost
-1 229

Redovisas mot
eget kapital
-9 309

Belopp vid
årets utgång
-3 659

7 210
148

50 772
-1 081

47 983

-1 951

46 032

2019

2018

Förändring av uppskjuten skatt

Not 27 LÅNGFRISTIGA SKULDER
		
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
		
		

0

0

0

0

Limit på checkräkningskrediten uppgår till 20 000 Kkr vilken ej är utnyttjad per 2019-12-31.
Räntebärande skulder uppgår totalt till 966 832 Kkr (930 306 Kkr).
2019

2018

Not 28 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda panter
Belånade pantbrev 		
Eget innehav 		

Not

417 109
31 484

417 109
33 930

		

448 593

451 039

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande för pensionsförpliktelser Fastigo 		

672

640

		

672

640

5 184
622
456
39 251
10 236

5 504
638
300
36 799
9 897

För övriga skulder finns kommunal borgen.

Not 29 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Upplupna personalkostnader 		
Avsatta pensioner individuell del 		
Upplupna räntekostnader 		
Förskottsbetalda hyresintäkter 		
Övriga poster 		

		
55 749
53 138
Not 30 ERLAGD OCH ERHÅLLEN RÄNTA
Erhållen ränta 		
179
1 312
Erlagd ränta 		
-8 531
-9 390
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