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”Ett öppnare och tryggare samhälle 
genom att arbeta för inkluderande 
bostadsområden med en hög 
attraktivitet för våra hyresgäster.

”
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Ett annorlunda år med ljusa 
framtidsutsikter
Pandemins år 2020 är till ända och skall summeras. 
Under året har vi lärt oss ett antal nya ord, Corona, 
pandemi, viralt, smittspridning m fl samt nya nyckeltal 
såsom smittspridning per 100 000 invånare. Självklart 
går tankarna först och främst till de som insjuknat eller 
drabbats på annat sätt av viruset. Det har ställt helt nya 
krav på vår verksamhet genom nya arbetssätt, främst 
vid besök hos våra hyresgäster och vid visningar samt 
interna och externa kontakter. Vi har under året tagit 
fram helt nya rekommendationer och rutiner vilket har 
varit ett spännande och lagstärkande arbete. I stort sett 
har vi hittills lyckats hålla pandemin på avstånd, troli-
gen genom en kombination av tur och kloka beslut. 

Den digitala mognaden bland våra hyresgäster har ökat 
dramatiskt, inte minst bland de äldre. Det medför att 
vi märker en ökad efterfrågan på nya digitala tjäns-
ter, bl a undertecknar nästan 2/3-delar sitt hyresavtal 
med BankID. Kommunikation via vår chattfunktion 
och mejlkonversationen med våra kunder ökar. Vi ser 
en ökad aktivitet på Mina Sidor mm. Vi måste således 
kunna svara upp mot den ökande efterfrågan men det 
ger oss också en möjlighet att effektivisera våra pro-
dukter och arbetssätt. 

Vår vision ”ETT SAMHÄLLE FÖR GENERATIONER” 
genomsyrar hela vår verksamhet och åtgärder, inte 
minst genom vår satsning på integration och boinfly-
tande, genom en helt nyinrättad tjänst inom detta om-
råde. Vi vill utveckla och underlätta vår möjlighet att 
bidra till ett öppnare och tryggare samhälle genom att 
arbeta för inkluderande bostadsområden med en hög 
attraktivitet för våra hyresgäster. Vi gör detta tillsam-
mans med olika aktörer såsom föreningar myndigheter, 
kommun och självklart våra hyresgäster.

Motala är inne i en expansiv fas där det planeras och 
byggs i olika delar av staden exempelvis på Södra sidan 
som exploateras med bostadsrätter av HP-Boende. På 
Drottninggatan byggs det privata hyresrätter och fler 
projekt ligger i planeringsfas. 

Vi har under året avslutat vår nyproduktion i Gamla 
Stan med 34 lägenheter som inflyttades under oktober, 
allt fullt uthyrt! 
Vi planerar och avser att bygga ett höghus med 15 vå-
ningar i kvarteret Facklan med 64 lägenheter 0ch med 
en bistro i toppvåningen. Ett kommande landmärke 
med byggstart under 2021. 
Med kommunen som hyresgäst så bygger vi ett s k 
LSS-boende med inflyttning 2021.

Vi genomför löpande underhåll i våra fastigheter. Vi 
har ett pågående energibesparingsprojekt på Väster där 
vi monterar reglerad ventilation med återvinning (s k 
FTX) som ger en energibesparing om ca 30 % i fastig-
heten med en budgeterad kostnad om ca 100 miljoner 
över tid, slutförs under 2021. Vi startar upp vårt nästa 
stora ROT-projekt som omfattar ca 800 lägenheter i 
Gamla stan som får nya kök och badrum med nya rör 
(s k stambyte). Projektet planeras att fortgå över 10 år 
och är budgeterat till i storleksordningen 500 miljoner.

Fastigheten Innerstaden 1:107 som består av 4 mindre 
hyreshus med möjlighet att komplettera med ytterligare 
byggnation har sålts. Vi har även sålt den sista tom-
ten av 4 i Nykyrka samt en lägenhet i Bråstorp. Vi har 
förvärvat Ekenäsvillan 1 samt ett markanvisningsavtal 
avseende närområdet kring fastigheten för att kunna 
utveckla området.

I positiv anda har vi även tecknat nytt avtal med 
Hyresgästföreningen avseende nya hyror för 2021. 
Hyreshöjningen blir ca 1,1 % i genomsnitt.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som medverkat och 
bidragit till det gångna årets verksamhet och det goda 
resultatet. 
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Motala i mars 2021

Lars Åke Landén
Verkställande direktör
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Året 2020 har varit ett utmanade år då världen 
och Sverige blev drabbat av Covid-19. 
Världen står redan inför stora utmaningar och 
en hållbar utveckling är nödvändig för att få 
bukt med negativa effekter av tex klimatföränd-
ringar, resursslöseri, miljöpåverkan, segregation 
och pandemier. Bostadsstiftelsen Platen har en 
vision ”Ett samhälle för generationer”. För att nå 
visionen är en ekologisk, ekonomisk och social 
hållbar utveckling en del av arbetet. Ekologisk 

hållbarhet innebär för Bostadsstiftelsen Platen 
att man nyttjar jordens resurser på ett sådant 
sätt att miljön mår bra även på lång sikt. Den 
ekonomiska hållbarheten innebär för Bostads-
stiftelsen Platen att man ska vara sparsam 
både med mänskliga och materiella resurser på 
lång sikt. Ser man till den sociala hållbarheten 
innebär den för Bostadsstiftelsen Platen att man 
arbetar för att få ett stabilt samhälle på sikt, där 
människors grundläggande behov blir uppfyllda.

VÅR HÅLLBARA VÄG
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2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030 
för en hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala håll-
barhetsmål och 169 delmål som ska uppnås till 2030. Genom 
denna kraftsamling ska världens länder till år 2030 ha utrotat 
fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, 
uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för planeten 
och naturresurser. Bostadsstiftelsen Platen välkomnar agen-

dan och arbetar för att en hållbar utveckling ska genomsyra 
verksamhet på olika sätt. Under året 2020 genomfördes en 
ny intressentdialog, riskanalys och väsentlighetsanalys för 
att få fram väsentliga risker och väsentliga hållbarhetsmål 
från agendan. Arbetet resulterade i nedan 8 delmål. Delmålen 
representerar frågorna i västenlighetsanalysen.

AGENDA 2030

8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER  
 OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER 
 ARBETSMILJÖ FÖR ALLA

10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK  
 INKLUDERING

11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN

12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING 
 AV NATURRESURSER

12.4 ANSVARSFULL HANTERING AV
 KEMIKALIER OCH AVFALL

16.5 BEKÄMPA KORRUPTION OCH MUTOR

16.6 BYGG EFFEKTIVA, TILLFÖRLITLIGA OCH 
 TRANSPARENTA INSTITUTIONER

16.7 SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLU-
 DERANDE OCH REPRESENTATIVT 
 BESLUTSFATTANDE
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Bostadsstiftelsen Platen bildades 1952 och är 
idag det kommunala allmännyttiga bostadsbola-
get i Motala. Affärsidén är att erbjuda ett varierat 
utbud av ändamålsenliga och efterfrågade bostäder, 
boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med 
en hyresnivå som upplevs prisvärd. Bostads-
områdena finns på orterna Motala, Borensberg, 
Tjällmo, Nykyrka, Godegård, Österstad, Fornåsa 
och Klockrike och består av runt 5700 bostads-
lägenheter och 170 lokaler. För Bostadsstiftelsen 

Platen är en hållbar utveckling viktig och man 
arbetar med det på olika sätt för att nå visionen 
”Ett samhälle för generationer”. Förutom visio-
nen så styrs Bostadsstiftelsen Platen av fem 
övergripande mål: god och välskött ekonomi 
(är överordnat övriga mål), väl underhållna och 
framtidsinriktade fastigheter, bostäder och boen-
demiljöer för alla generationer, engagerade och 
motiverade medarbetare, nöjda kunder och ett 
aktivt miljöarbete.

AFFÄRSVERKSAMHET OCH 
HÅLLBARHETSSTYRNING

Bostadsstiftelsens Platen har ett verksamhetsled-
ningssystem som omfattas av stadgar, affärsplan, 
organisationsplan, policydokument, handlings-
planer, verksamhetsplaner och verksamhets-
rutiner. Bostadsstiftelsens styrelse antar årligen 
en femårig affärsplan och den omfattas av de 
övergripande affärsmålen med nedbrutna delmål 
inom perspektiven: ekonomi, fastighet, medarbe-
tare, kund och miljö. I affärsplanen finns även 
ett kapitel om hållbarhet och hur Bostadsstif-
telsen Platen ska arbeta med det. Verksamheten 
ansvarar för att bryta ned målen i affärsplanen 
och till verksamhetsplaner. Bostadsstiftelsen 
Platens policydokument antas av styrelsen eller 

ledningsgruppen efter förslag från verksamheten. 
Verksamheten ansvarar för att konkretisera 
policydokumenten. Policydokument uppdateras 
var fjärde år och revidering av handlingsplanerna 
sker vart tredje år. Verksamhetsrutinerna revide-
ras vartannat år och verksamhetsplanerna revideras 
varje år. Uppföljning av policydokument, affärs-
planens mål samt handlingsplaner och verksam-
hetsplaner görs enligt fastställda rutiner. Bostads-
stiftelsen Platens organisation är uppdelad i fem 
avdelningar och sju arbetsplatsenheter. Själva 
associationsformen stiftelse innebär bland annat 
avsaknad av ägare samt reglering genom särskild 
lagstiftning.AF
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Bostadsstiftelsen Platen är även ett värdestyrt företag bestå-
ende av fyra värdeord (REDA). Värderingarna ska vara basen 
i företagskulturen. 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. Värdeorden ska 
inspirera och stötta i det dagliga arbetet med hyresgäster, 
kollegor och andra intressenter.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten 
och är under ständig utveckling. VD har det övergripande 
ansvaret för att styra verksamheten på hållbarhetsområdet. 
Bostadsstiftelsen Platen har en koncernövergripande funk-
tion på staben med ansvar för hållbarhet under ledning av en 
hållbarhetsansvarig. Hållbarhetsfrågorna koordineras genom 
en arbetsgrupp för hållbarhet. I nära samarbete med avdel-
ningarna utformas förslag till hållbara mål och aktiviteter i 
hållbarhetsgruppen som ledningsgruppen därefter godkänner. 
Ansvaret för genomförandet ligger hos linjeorganisation och 
uppföljning sker i arbetsgruppen. Årligen görs en hållbar-
hetsrapport vars syfte är att ge läsaren en bättre förståelse 
om företagets utveckling, ställning och resultat samt konse-
kvenserna av verksamheten i frågor som rör personal, miljö, 
sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och motverkande 
av korruption. Ansvaret för inlämning av korrekt rapporte-

ring och kontroll av uppgifter ligger hos verksamhetens delar: 
ekonomi, förvaltning, personal, integration, upphandling, 
fastighet och marknad. Bostadsstiftelsen Platen har tolv po-
licydokument fastställda inom följande områden: hållbarhet, 
brandskydd, förvaltning, uthyrning, personal, arbetsmiljö, 
miljö, IT, kommunikation, finans, representation, sponsring 
och etiska regler för umgänge med leverantörer. 
Hållbarhetspolicyn grundar sig på FN:s Global Compacts 
tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
bekämpning av korruption. Hållbarhetspolicyn är en över-
gripande policy för områdena miljö, mänskliga rättigheter, 
sociala förhållande, personal och motverkande av korruption. 
Bostadsstiftelsen har även en uppförandekod för verksamheten 
och för leverantörer. Utgångpunkten för hållbarhetsarbetet är 
FN:s 17 globala mål, agenda 2030.

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

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

 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

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

HÅLLBARHETSSTYRNING

Arbetsgrupp för hållbarhet.
Fr v Ulf-Henrik Östlund, Elin Thörnqvist, Ulf Claesson, Frida Louhi, Christer Axén, Karin Jönsson 
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All affärsverksamhet är förenad med ett visst 
mått av risktagande och verksamheten påverkas 
av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom 
företagets kontroll och andra ligger utanför. 
Under 2020 gjordes en hållbarhetsriskanalys 
inom områdena miljö, personal, sociala förhål-

landen, mänskliga rättigheter och motverkande 
av korruption. En digital workshop genomfördes 
med ledningsgruppen och arbetet resulterade 
i nedan kritiska risker och hur de ska hante-
ras. Riskarbetet kommer utvärderas årligen via 
arbetsgruppen för hållbarhet.

RISKANALYS, INTRESSENTDIALOG  
OCH VÄSENTLIGHETSANALYS 
RISKANALYS

Kritiska risker   
Farliga kemiska ämnen i bygg-

produkter och i verksamheten.

Hantering   
• Kvalitetskrav på material i samband med upphandling  

• Utveckla vidare SundaHus  

• Utveckla vidare miljöledningssystemet

Kompetensbrist i branschen skapar 
utmaningar att rekrytera, attrahera 
och behålla kompetenta medarbetare.

• Tydliga befattningar och arbetsinnehåll 

• Attraktiva kandidaterbjudanden (stärka vår företagskultur   
 genom att arbeta med värdebaserat medarbetarskap). 

• Kompetens- och ledarskapsutveckling. 

•  Attraktivt medarbetarerbjudande. 

•  Arbeta aktivt med employer brand. 

• Praktikanter. 

• Aktiv onboarding process och introduktionsprogram.

Sopsortering på våra områden • Jämföra med andra bostadsbolag, för att hitta goda   
 exempel  

• Ta fram enhetsmål i förvaltningen 2021

Risk med en ökad segregation. • Hitta sätt att nå ut med information som alla hyresgäster  
 förstår och kan ta till sig.

Alla våra medarbetare blir sjuka 
i Covid-19

• Följa utvecklingen av pandemin. 
• Omsätta myndigheters rekommendationer till verksamheten. 
• Arbeta med rutiner och rekommendationer som minskar risker  
 för smittspridning

Under hösten 2020 genomfördes en enkätun-
dersökning för åtta utvalda intressentgrupper. 
Totalt svarade 483 av 1 378 tillfrågade personer 
enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 35 pro-
cent. Undersökningen utgick från 35 förutvalda 
delmål från agenda 2030. I enkätundersök-
ningen fick respondenterna bedöma hur viktigt 
de tycker att var och en av dessa frågor är för 
Bostadsstiftelsen Platen att arbeta med. Nedan 

följer resultaten av de 10 viktigaste frågorna 
från varje intressentgrupp. Vissa av svaren har 
fått samma poäng därav är inte turordningen 
helt rättvisande. I slutet av detta avsnitt visas 
även en sammanfattning av kommentarer om 
vad respondenterna vill att Bostadsstiftelsen 
Platen ska tänka på i det framtida hållbarhets-
arbetet.

INTRESSENTDIALOG

Intressegrupper
Total 
Hyresgäster
Leverantörer
Lokalhyresgäster
Långivare
Medarbetare
Myndigheter
Samarbetspartners
Styrelsen

Antal utskick
1 379 
1 001
187
24
5
81
50
21
10

Antal svar
483
310
69
5
2
60
23
8
6

Svarsfrekvens
35%
31%
37%
21%
40%
74%
46%
38%
60%
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HYRESGÄSTER

I de fall där det är möjligt, arbeta med att få slut på våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.
Säkra bostäder till en rimlig kostnad.
I de fall där det är möjligt, medverkar till att skydda barn mot övergrepp, 
utnyttjande, människohandel och våld
I de fall där det är möjligt, medverka till att stödja arbetet med att bekämpa 
organiserad brottslighet.
Ha ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i verksamheten.
Motverka korruption och mutor.
Skydda medarbetarnas rättigheter och främja en säker arbetsmiljö.
I de fall där det är möjligt, medverka till att förhindra tvångsarbete, modernt 
slaveri och människohandel.
I de fall där det är möjligt, medverka till att främja rättssäkerhet och säkerställa 
tillgång till rättvisa
Ansvarsfull hantering av kemiska produkter och avfall.

LOKALHYRESGÄSTER 

Motverka korruption och mutor.
Ha ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i verksamheten.
Att Platens medarbetare har likvärdiga löner för likvärdigt arbete.
I de fall där det är möjligt, arbeta med att få slut på våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.
Skydda medarbetarnas rättigheter och främja en säker arbetsmiljö.
Säkra och tillgängliggöra grönområden och offentliga platser.
I de fall där det är möjligt, medverkar till att skydda barn mot övergrepp, 
utnyttjande, människohandel och våld.
Motverka diskriminering.
Att alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, reli-
gion eller ekonomisk eller annan ställning inkluderas på lika villkor.
I de fall där det är möjligt, medverka till att förhindra tvångsarbete, modernt 
slaveri och människohandel.

LEVERANTÖRER 

I de fall där det är möjligt, medverkar till att skydda barn mot övergrepp, 
utnyttjande, människohandel och våld.
Motverka korruption och mutor.
I de fall där det är möjligt, arbeta med att få slut på våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.
Ha en effektiv och transparent organisation med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer.
Ansvarsfull hantering av kemiska produkter och avfall.
Motverka diskriminering.
Att alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, reli-
gion, eller ekonomisk eller annan ställning inkluderas på lika villkor.
Skydda medarbetarnas rättigheter och främja en säker arbetsmiljö.
Ha ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i verksamheten.
Arbeta med leverantörer som arbetar hållbart.

LÅNGIVARE 

Ansvarsfull hantering av kemiska produkter och avfall.
Öka andelen förnybar energi.
Minska energianvändningen.
Minska avfallet.
Minska miljöpåverkan.
Hållbar förvaltning och effektiv nyttjande av naturresurser.
Bevara, restaurera och säkerställa hållbart nyttjande av ekosystem.
Hållbar planering och förvaltning av bostäder.
Säkra och tillgängliggöra grönområden och offentliga platser
Motverka diskriminering.

SAMARBETSPARTNERS 

Ansvarsfull hantering av kemiska produkter och avfall.
Ha en effektiv och transparent organisation med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer
Att alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, reli-
gion, eller ekonomisk eller annan ställning inkluderas på lika villkor
Öka andelen förnybar energi
Att Platens medarbetare har likvärdiga löner för likvärdigt arbete
I de fall det är möjligt, medverka till att förhindra tvångsarbete, modernt 
slaveri och människohandel
Motverka korruption och mutor.
Ha ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i verksamheten.
I de fall där det är möjligt, arbeta med att få slut på våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor
Skydda medarbetarnas rättigheter och främja en säker arbetsmiljö.

MEDARBETARE  

Skydda medarbetarnas rättigheter och främja en säker arbetsmiljö.
Ha ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i verksamheten.
Ha en effektiv och transparent organisation med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer.
Att Platens medarbetare har likvärdiga löner för likvärdigt arbete
I de fall där det är möjligt, arbeta med att få slut på våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.
Motverka korruption och mutor.
Motverka diskriminering.
I de fall där det är möjligt, medverkar till att skydda barn mot övergrepp, 
utnyttjande, människohandel och våld.
Hållbar planering och förvaltning av bostäder.
Att alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, reli-
gion, eller ekonomisk eller annan ställning inkluderas på lika villkor.

MYNDIGHETER 

Minska miljöpåverkan.
I de fall där det är möjligt, arbeta med att få slut på våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.
I de fall där det är möjligt, medverkar till att skydda barn mot övergrepp, 
utnyttjande, människohandel och våld.
Att alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, reli-
gion, eller ekonomisk eller annan ställning inkluderas på lika villkor.
Ha ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i verksamheten.
I de fall där det är möjligt, medverka till att stödja arbetet med att bekämpa 
organiserad brottslighet.
Motverka diskriminering.
Tillförsäkra kvinnors deltagande och lika möjligheter till ledarskap på företaget.
Motverka korruption och mutor.
Ha en effektiv och transparent organisation med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer.

STYRELSEN 

I de fall där det är möjligt, medverkar till att skydda barn mot övergrepp, 
utnyttjande, människohandel och våld.
Motverka diskriminering.
Tillförsäkra kvinnors deltagande och lika möjligheter till ledarskap på företaget.
Att alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, reli-
gion, eller ekonomisk eller annan ställning inkluderas på lika villkor.
I de fall där det är möjligt, arbeta med att få slut på våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor.
I de fall det är möjligt, medverka till att förhindra tvångsarbete, modernt 
slaveri och människohandel.
Skydda medarbetarnas rättigheter och främja en säker arbetsmiljö.
Ansvarsfull hantering av kemiska produkter och avfall.
I de fall det är möjligt att medverka till att med förebyggande insatser minska 
förtidsdödsfall av icke smittsamma sjukdomar.
Att Platens medarbetare har likvärdiga löner för likvärdigt arbete.
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Under 2020 genomfördes en ny väsentlighets-
analys för att identifiera och prioritera företagets 
väsentliga hållbarhetsfrågor. De frågor som fanns 
i reslutaten från enkätundersökningen hos två 
eller i fler intressentgrupper valdes ut. Lednings-
gruppen genomförde en digital workshop i syfte 
att identifiera väsentliga hållbarhetsfrågor. Inför 
workshopen fick ledningsgruppen genomföra 
samma enkätundersökning som intressentgrup-

perna. Resultaten från ledningsgruppen blev 
underlaget och ledande i analysen. Enkätunder-
sökningen i sin helhet gav ett hållbarhetsindex 
på 8,5 som används som gränsvärde. Genom att 
väga graden av intresse hos intressenter 
och graden av betydelse och möjlighet för 
Bostadsstiftelsen Platen att påverka utmynnade 
arbetet i åtta nya hållbarhets mål.

VÄSENTLIGHETSANALYS

RESLUTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
Motverka korruption och mutor
Ha en effektiv och transparent organisation med ansvarsutkrävande på alla nivåer 
Ha ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i verksamheten
Skydda medarbetarnas rättigheter och främja en säker arbetsmiljö
Att alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religon, 
eller ekonomisk eller annan ställning inkluderas på lika villkor
Ansvarsfull hantering av kemiska produkter och avfall
Hållbar planering och förvaltning av bostäder
Minska miljöpåverkan



15



16

För åren 2019–2020 har Bostadsstiftelsen Platen 
haft fem hållbara fokusområden: att instal-
lera 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 som redovisas under varje 
fokusområde. Följande kapitel redovisar de ak-
tiviteter som Bostadsstiftelsen Platen har arbetat 
med under respektive fokusområde.

VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN 
UNDER 2019–2020

• 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.

ETIK

A

B

C

Under 2019 fick Bostadsstiftelsen Platen stöd 
från Naturvårdsverkets Klimatkliv för att instal-
lera en publik laddstation med fyra laddnings-
punkter i Charlottenborg centrum. Våren 2019 

startades arbetet med att installera stolparna 
på 22 KWh vardera. Hösten 2019 invigdes den 
publika stationen i Charlottenberg Centrum.

ATT INSTALLERA LADDSTOLPAR

Användning        2020 
KWh         597,8
Kg CO2 i besparing (om man kört samma sträcka på bensin (0,7 l/100km)  571,68

Nyckeltal för 2020:

Under 2020 genomförde Bostadsstiftelsens 
Platen en enkätundersökning med hyresgästerna 
för att undersöka behovet av laddstolpar. Under 
hösten 2020 började arbetet med att installera 
fyra parkeringsplatser med laddstolpar i Gamla 

stan och i Tegelviken och eventuellt kommer 
även två platser vid fastigheten Solfjädern. 
Uthyrning av platserna planeras att starta under 
våren 2021.
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Under 2020 kartlade Bostadsstiftelsen Platens hur det befintliga 
ledningssystemet levde upp till kraven i ISO 14001. Arbetet 
genomfördes genom dokumentgranskning och digitala inter-
vjuer. Resultatet visade att verksamheten bedöms generellt ha 
en god efterlevnad av relevant miljölagstiftning. 
Förbättringspotential finns för de egna kontoren såsom av-
fallshantering, brandskydd, kemikaliehantering och utredning 
om farligt gods. Arbetet med att ta fram en kemikalielista är 
under utveckling. 

Bostadsstiftelsen Platen har även en projektdatabas för miljö-
produkter i nyproduktionen och renovering. Detta medför 
att det är enklare att göra medvetna materialval och fasa 
ut farliga ämnen i en byggnads livscykel. Under 2020 har 
fyra projekt pågått med registrering i databasen. Dessa är 
Nyproduktion i Gamla Stan etapp 2, ROT Timmermansgatan 
24, Badrumsrenovering Kv Orkidén och Styvingevägen 16–26 
fönster och dörrbyten. Nedan presenteras fördelningen av 
artiklar.

ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER OCH MATERIAL SOM ÄR MILJÖ- 
OCH HÄLSOFARLIGA

Nyproduktion Gamla stan etapp 2
293 stycken artiklar totalt

A 16% - 48 st C+ 5% - 17 stB 70% - 207 st

C- 2% - 8 st D 4% - 3 st

A

B

C+
C- D

ROT Timmermansgatan 24
109 stycken artiklar totalt

A 19% - 21 st C+ 11% - 13 stB 56% - 62 st

C- 11% - 12 st D 0% - 1 st

A

B

C+

C-
D

Badrumsrenovering Kv Orkidén
125 stycken artiklar totalt

A 16% - 21 st C+ 9% - 12 stB 57% - 72 st

C- 12% - 15 st D 4% - 5 st

A

B

C+

C-
D

Styvingevägen 16-26 fönster och dörrbyte
12 stycken artiklar totalt

A

B

C-

A 33% - 4 st C+ 8% - 1 stB 58% - 7 st

A är produkter som ger minimal hälso- eller mil-
jömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper 
enligt Kemikalieinspektionen, är inte klassifice-
rade som hälso- eller miljöfarliga vid byggske-
det, påverkar inte innemiljön negativt genom för 
höga emissioner av flyktiga organiska ämnen, 
ger minimalt bidrag till smogbildning, avger inte 
för höga halter av formaldehyd (enligt E1-stan-
darden), ger minimal belastning på naturresurser 
och mindre bidrag till deponibergen, har en 
lång teknisk livslängd (gäller utvalda produkt-
grupper), riskerar inte att bidra till ohållbara 
skogsbruk, har inte för låg transparens kring 
innehållet i produkten.  

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, närlig-
gande samhällen och miljö riskerar att utsättas 
för särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av 
polymerer. 

C- är produkter som riskerar att leda till expone-
ringen för ämnen med PRIO-egenskaper, riskerar 
att leda till exponeringen för ämnen med andra 
giftiga egenskaper, riskerar att påverka inom-
husmiljön negativt genom höga emissioner av 
flyktiga organiska ämnen, ger högt bidrag till 
smogbildningen genom emissioner av flyk-
tiga 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. 

D är produkter som har för bristfällig dokumen-
tation för en bedömning.

• Globala hållbarhetsmål: Hållbar konsumtion och produktion och Ekosystem och 
 Biologisk mångfald.
•  FNs 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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Bostadsstiftelsen Platen var tidigare med i Skå-
neinitiativet vars syfte var att minska energian-
vändningen i allmännyttan. Idag har Skåneini-
tiativet avslutats och 2018 gick Bostadsstiftelsen 
Platen med i Sveriges Allmännyttas nya sats-
ning, Klimatinitiativet. Klimatinitiativet är ett 
gemensamt upprop för att minska utsläppen av 
växthusgaser med två mål: att bli fossilfri senast 
år 2030 och ha en 30 procents lägre energian-

vändning till 2030 (räknat från år 2007). Årligen 
återkommer Sveriges Allmännytta med en rap-
port till deltagarna. Nedan följer en sammanfatt-
ning från rapporten för 2019. Klimatinitiativets 
resultat rapporteras alltid året efter därmed 
presenteras inga siffror för 2020 utan för 2019 
i denna rapport. Uppdateringar görs årligen hos 
Sveriges Allmännytta och vissa ändringar i rap-
portering kan därav tillkomma.

ATT ANVÄNDA FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR I 
VERKSAMHETEN

Målet om att bli fossilfri till 2030 uppnås när alla bränslen, drivmedel, fjärrvärme och el är fossilfria. 
Även om energikällan är definierad som fossilfri kan den dock innehålla en viss andel fossil energi. 
Fossilfria energikällor i klimatinitiativ är följande:

MÅL 1 - ATT BLI FOSSILFRI SENAST ÅR 2030
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• Bränslen till egna pannor: pellets, flis, biogas 
och bioolja.
• Drivmedel till fordon och arbetsmaskiner: 
etanol, HVO, FAME, biogas, biodiesel och vätgas.
• Fossilfri ursprungsmärkt el: förnybar el från 
sol, vind, biokraft och vatten samt el från kärn-
kraft.

• Fjärrvärme: bioolja, flis och pellets
Fjärrvärmens fossila andel hämtas från Fjärr-
värmens lokala miljövärden från Värmemark-
nadskommittén (VMK). Då det saknats infor-
mation om fossil andel för ett visst nät har ett 
medelvärde används. Reslutatet visar att år 2018 
hade Bostadsstifteln Platen 92 % och 2019 var 
resultatet 97,7%
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Det andra målet i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ är 
att energianvändningen (byggnaders energiprestanda) ska 
minska med 30 procent till 2030. För Allmännyttans klima-
tinitiativ är basåret 2007 och målåret 2030, basåret 2007 har 

valts för att följa det tidigare energispararbetet i Skåneinitia-
tivet. För året 2019 ligger energieffektiviseringen för Bostads-
stiftelsen Platen på en minskning av -19,2 % sen 2007.

MÅL 2 - ATT HA EN 30 PROCENTS LÄGRE ENERGIANVÄNDNING TILL 2030 (RÄKNAT FRÅN ÅR 2007)

Klimatinitiativets metod är baserad på den internationella 
standarden för klimatberäkningar Greenhouse Gas Protocol 
(GHG). Ur ett klimatperspektiv är det absoluta utsläpp av 
koldioxidekvivalenter som behöver mätas och minska. Ett sätt 
att visa förändring är genom nyckeltal. Inom Klimatinitiativet 
har två nya nyckeltal tagits fram:

KLIMATPÅVERKAN

• Koldioxideffektivitet: klimatutsläpp per energianvändningen visat som kg CO2e/kWh
• Koldioxidprestanda: klimatutsläpp per yta, visat som CO2e/m

2 Atemp
Underlaget till dessa två nyckeltal bygger på de obligatoriska 
delarna i Klimatinitiativet: köpt el, fjärrvärme, bränslen, driv-
medel och egna solceller. Resultaten för 2019 gällande 

koldioxideffektivitet blev 1,9 kg CO2e/kWh och 0,02 kg CO2e/
m2 Atemp.



Bygg- och fastighetssektorn står för en betydan-
de del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. 
Bostadsstiftelsen Platen har under 2020 beräknat 
klimatpåverkan från ett nyproduktionsprojekt i 
Gamla Stan för att få en bild över utsläppsnivåer 
samt var den största delen finns. Största klimat-
påverkan finns i fabriksbetong och i stomme. 
Beräkningen utfördes i Byggsektorns Miljöbe-
räkningsverktyg (BM) av NCC. BM är utvecklat 
av IVL och baseras på livscykelanalysmetodik.
Under 2020 slutfördes etapp två av projektet. 
Det är två likvärdiga byggnader som innehål-
ler 17 lägenheter och en mindre lokal vardera. 

De har uppförts inom Kv Byggmästaren och Kv 
Kammakaren i Motala. Byggnaderna har något 
mindre mängd betong då dessa istället för käl-
lare hade vindsutrymme uppfört av trä. Genom 
detta påverkades klimatberäkningen. I övrigt 
var byggnaderna väldigt likvärdiga. I denna 
rapport finns inte klimatpåverkan för markar-
beten, invändiga ytskikt, inredning, fästmaterial 
och installationer (el VVS, hissar). Inte heller 
personalrelaterad miljöpåverkan såsom trans-
porter. Resultatet visar 202 kg CO2/m

2 BTA (BTA 
3890 m2).

KLIMATBERÄKNING FRÅN NYPRODUKTION I GAMLA STAN

Klimatpåverkan per byggdel

Fabriksbetong

Armering 

Byggblock

Prefabbetong

Isolering

9%

51%

9%

3%

4%

Tätskikt

Byggskivor

Gipsskivor

Stål- och plåtprodukter

Fönster och dörrar

Bindemedel, bruk, ballast

Träprodukter

Fästdon , beslag, lim, fog mm

9%

6%

3%

3%3%

4%  

Klimatpåverkan per byggdel

Husunderbyggnad

Stomkomplettering/rumsbildning 

Yttertak

Stomme

Fasader

16%

57%

7%

16%

4%

Bostadsstiftelsen Platen har totalt 7 solcells-
anläggningar på Redareplan, huvudkontoret 
och i Gamla Stan. Under 2020 kom fyra nya 
anläggningar i Gamla Stan i drift på taken av 
loftgångshusen inom kv. Målaren, kv. Skepparen 

och kv. Gelbgjutaren. Under 2020 har dessa an-
läggningar totalt producerat 86 708 kWh varav 
68 235 kWh förbrukats inom fastigheterna, 
resterande har levererats ut i elnätet.

SOLCELLER

• 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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I arbetet med att inneha väl förankrade etiska riktlinjer och 
säkerställa att ingen form av diskriminering eller korruption 
har Bostadsstiftelsen Platen tagit fram en hållbarhetspolicy 
och en uppförandekod. Hållbarhetspolicyn och Uppförande-

koden bygger på FN:s Global compact och dess 10 principer 
som innehåller principer mot diskriminering och korruption. 
Under 2020 började arbetet med att förankra uppförandeko-
den.

ATT INNEHA VÄL FÖRANKRADE ETISKA RIKTLINJER OCH SÄKERSTÄL-
LA ATT INGEN FORM AV DISKRIMINERING ELLER KORRUPTION SKER
STYRDOKUMENT FÖR HÅLLBARHET

Bostadsstiftelsen Platen använder Sveriges Allmännyttas 
vägledning för sociala nyckeltal som guidning. 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 religionstillhö-

righet, kön, etnicitet eller sexuell läggning. Nyckeltalen redo-
visas i kapitlet Hållbara verksamhetsaktiviteter och nyckeltal. 
En ny lagstiftning om visselblåsarfunktion på företag kommer 
gälla från 2022. Bostadsstiftelsen Platen började under 2020 
se över hur en visselblåsarfunktion kan komma på plats.

SOCIALA NYCKELTAL

• 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



Det finns flertalet fördelar med LED armaturer, 
t ex innehåller de inte kvicksilver eller andra 
miljöfarliga ämnen såsom bly eller halogengas. 
Att välja LED-armaturer med smart närvarotek-
nik gör att man även kan sänka energiförbruk-
ningen ytterligare, förlänga tiden mellan servi-
cetillfällen och skapa en tryggare inomhusmiljö i 
t ex en källare. Under 2020 har Bostadsstiftelsen 
Platen fortsatt med att byta ut äldre armaturer 
till moderna LED-armaturer med smarta närva-
rofunktioner. På Ekön har man fortsatt bytet till 

LED-armaturer och man har hunnit med 95 % 
av alla trapphus och källare. Nästa år kommer 
man att jobba vidare med utomhusarmaturer. 
I Centrum har man bytt ut all inomhusbelys-
ning på kv Solfjädern och man har även bytt 
resterande inomhusarmaturer på kv Facklan. I 
ytterområdena har man bytt ut alla stolparma-
turer till moderna LED-armaturer. Borensberg 
har fått större delen av sina källargångar och 
trapphusbelysning utbytta till LED-armaturer 
under 2020.

LED ARMATURER

Ett system för återvinning av värme från 
avloppsvatten har installerats under 2020 i en 
byggnad på Timmermansgatan 24. Den kommer 

i drift 2021. System kommer även att installeras 
under 2021 på Rådmansgatan 9.

VÄRME FRÅN AVLOPPSVATTEN

• 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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Vitvaror såsom t ex frysar står på dygnet runt, 
året runt och drar därmed mycket energi. Under 
2020 köpte Bostadsstiftelsen Platen in totalt 791 
nya vitvaror varav 752 med energiklass från A – 
A +++. De effektivaste modellerna har energi-

klass A+++. I jämförelse med året innan 2019 
köptes det in totalt 718 varor.
707 hade en energiklass A-A +++. Detta är en 
ökning av energieffektiva vitvaror på cirka 6 % 
från 2019 till 2020.

ATT LÄGENHETERNA BÖR VARA ENERGIEFFEKTIVA
ENERGIEFFEKTIVA VITVAROR

Genom att öka återanvändning, kan man minska 
klimatavtryck. Tio kylar och frysskåp har 
återvunnits genom Bostadsstiftelsen Platen i ett 

förnyelseprojekt. Under 2020 har Erikshjälpen 
Second Hand i Motala hämtat använda vitvaror 
från Bostadsstiftelsen Platen.

ÅTERANVÄNDNING
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Under ett verksamhetsår hinner det ske ett flertal 
hållbara verksamhetsaktiviteter. Denna del i 
hållbarhetsrapporten lyfter fram övriga hållbara 
aktiviteter och nyckeltal som gjorts under 2020 
gällande miljö, sociala förhållanden, personal, 

respekt för mänskliga rättigheter och motver-
kande av korruption. Kapitlet är indelat i avsnit-
ten ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet.

HÅLLBARA VERKSAMHETS-
AKTIVITETER OCH NYCKELTAL 
UNDER 2020

Bostadsstiftelsen Platen innehar en miljöpolicy 
och ett av Bostadsstiftelsen Platens övergripande 
mål är ett aktivt miljöarbete. Bostadsstiftelsen 
Platen har i sin affärsplan satt följande delmål 
för miljöarbetet:
• Utveckla miljöledningssystem/verksamhets-
ledningssystemet där miljöplan, energiplan och 
miljöpolicy är viktiga styrmedel
• Göra medvetna och hållbara val där miljö 
alltid är en av faktorerna.  
• Verka för en god innemiljö.
• Nå Allmännyttans Klimatinitiativ.

• Komplettera energitillgången med fossilfria 
lösningar.
• Verka för att våra hyresgäster har möjligheten 
att leva klimatsmart.
Följande nyckeltal används i arbetet:
• Allmännyttans klimatinitiativ med en bespa-
ring på 30 % energi fram till 2030 jämfört med 
2007 och nå ett fossilfritt företag till 2030
• Energiförbrukningen i kWh/m2 BOA+LOA.
• Fastighetsel kWh/m2 BOA+LOA
• Sammantagen energiförbrukning inom fastig-
heten kW/m2 BOA+LOA

MILJÖ

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Minskningen i tabellen nedan beror på FTX- 
projektet Väster, där Bostadsstiftelsen Platen 
återvinner energi i samband med ventilering 
av lägenheterna och tilläggsisolering av vindar, 
tilläggsrutor för fönster och tätare lägenhetsyt-
terdörrar. Utbyggnad av övervakning av styrsys-

tem för ventilation har skett för flera fastigheter 
vilket säkerställer optimal drift. Nyproduktion 
av byggnader med låga energital påverkar även 
resultatet positivt. Åtgärder har även gjorts i 
tvättstugor med byte till energisnålare lösningar 
för tvätt och tork.

RESULTAT 2020

Normalårskorrigerad Energiprestanda kW/m2 Mål 2020 Utfall 2020

Energiförbrukning (värme) kWh/m2  135,7 135,2

Fastighetsel kW/m2  19,5 19,8

Sammantagen energiförbrukning kW/m2  155,2 155,0

Procent besparing   19,5 19,3

24
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Under 2020 har bygghandlingar för byggnation av ett höghus 
inom kv. Facklan tagits fram. Projektet går under namnet 
Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslä-
genheter i storlekarna 1,5–5 rum och kök med inglasade 

balkonger. Huset miljömärks med Svanen och får låg energi-
användning, vilket bidrar till låga drifts- och underhållskost-
nader. Bygglov har skickades in under december 2020 och 
byggstart är planerad till våren 2021.

NYPRODUKTION - FACKLAN

Bostadsstiftelsen Platen tillgodoser sina hyresgäster med 
miljöbodar på de flesta områden. På de platser som saknar 
källsortering hänvisas hyresgästerna till kommunens åter-
vinningsstationer 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. Gällan-
de grovsophämtning ställs containrar ut på olika platser 3–4 
gånger per år. Elektronik sorteras separat och farligt avfall tas 
om hand av personal på plats. Under 2020 arbetade Bostads-
stiftelsen Platen med att uppmärksamma hyresgästerna på 
hur man förbättrar avfallssorteringen på områdena.

AVFALLSHANTERING

År  Hushållsavfall/restavfall Plast  Plåt Glas Kartong Tidningar

2020 – Volym  25,661 m³ 3940 m3 850 m3 1304 m3 7458 m3 3664 m3

Mängden vatten som förbrukas i fastigheterna ligger på en 
normal nivå. 2020 års förbrukning slutade på 1392,0 liter/m2 

uppvärmd yta jämfört med 2019 års förbrukning som slutade 
på 1334,9 liter/m2 uppvärmd yta.

VATTENFÖRBRUKNING

Under 2020 har Bostadsstiftelsen Platen genomfört radonmät-
ningar på 15 fastigheter, alla med godkända resultat.

RADON

Redan i början av 2000-talet började Bostadsstiftelsen Platen 
att byta ut sina fordon till eldrivna. Totalt har Bostadsstiftel-
sen Platen 25 elbilar (arbetsfordon), tre elbilar (personbilar), 

två laddhybridbilar samt 22 bensin/dieselbilar. Under 2020 
har inga arbetsfordon eller personbilar bytts ut.

ELFORDON OCH HYBRIDFORDON

Energideklarationen är ett dokument med bland annat upp-
gifter om hur mycket energi som används i ett hus. Under 
2020 energideklarerades 28 fastigheter. Genom detta har 
samtliga fastigheter inom Platens fastighetsbestånd energi-

deklarerats. Under året har även samtliga fastigheter fått ett 
anslag i trapphus där det framgår energistatus. Framöver 
kommer de fastigheter som genomgått större förändringar 
eller nybyggnationer att energideklareras.

ENERGIDEKLARATIONER

I Bostadsstiftelsen Platens förfrågningsunderlag till leveran-
törer ingår miljöpolicy, uppförandekod och etiska regler för 
umgänge med leverantörer. Under 2020 såg Bostadsstiftel-
sen Platen över rutiner om huruvida en revison kan göras 
av uppförandekoden hos leverantörer. Under året ställdes 
följande miljökrav på leverantörerna som Bostadsstiftelsen 
Platen upphandlat:
• Varor som används i entreprenader ska finnas registrerade i 
Sunda Hus, eller motsvarande miljödatabas.
• Varor som används i entreprenader ska som huvudregel 
inneha lägst betyg C + i Sunda Hus, eller motsvarande betyg i 
motsvarande miljödatabas. Varor med lägre betyg måste god-
kännas av Bostadsstiftelsen Platen innan dessa får tillämpas.
• Varor ska som huvudregel uppfylla Upphandlingsmyndig-

hetens hållbarhetskriterier, i den mån kraven är aktuella och 
motiverade mot bakgrund till upphandlingsföremålet.
• Leverantör/entreprenör ska arbeta för en låg miljöpåverkan 
genom att minst tillämpa en dokumenterad miljöpolicy.
• De fordon som används vid uppdrag åt Bostadsstiftelsen 
Platen ska lägst uppfylla Euroklass 5. Leverantörer/entrepre-
nörer som tillhandahåller en fossilfri fordonsflotta erhåller en 
fördel i anbudsutvärderingen.
• De maskiner som används vid uppdrag åt Bostadsstiftelsen 
Platen ska lägst uppfylla Steg III. Leverantörer/entreprenörer 
som tillhandahåller en fossilfri maskinflotta erhåller en fördel 
i anbudsutvärderingen.
• EDI-fakturering.

KRAV PÅ LEVERANTÖRER
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I mars 2020 fick Östergötland sitt första 
fall av covid-19. Sedan pandemins start 
har Bostadsstiftelsen Platen aktivt följt 
händelseutvecklingen och myndigheternas 
rekommendationer. För att minska riskerna 
och förhindra smittspridning har Bostads-
stiftelsen Platen genomfört en rad olika 
interna och externa åtgärder under året. 
Åtgärderna har inneburit nya arbetssätt vilket 
lett till viss fördröjning av vissa åtgärder 

såsom reparationer mm. Förändringarna 
har givit en viss grad av osäkerhet i vissa 
situationer och viss oro hos medarbetare, 
hyresgäster och kunder. Förändringarna har 
även lett till nya arbetssätt och möjligheter 
tex har digitalisering påskyndats och haft 
en snabbare utveckling. Nedan följer de 
externa och interna åtgärder som genom-
fördes under 2020.

COVID-19

SOCIAL HÅLLBARHET
PERSONAL
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• Ledningsgruppen löpande möten 
 dagligen vissa perioder

• Riskinventeringar

• Kontinuitetsanalyser

• Inventering av personal i riskgrupp

• Myndighetsrekommendationer anpassas  
 till företagets verksamheter

• Löpande information på intranät

• Anpassning av arbetssätt

• Nya rutiner för att undvika smitta

• Delade arbetsgrupper

• Förskjutna arbetstider för att öka avstånd  
 i omklädnings- och lunchrum

• Distansarbete där det är möjligt

• Kontakta hyresgäst innan hembesök

• Studiebesök utbildningar mm. inställda

• Minimerat antal fysiska möten

• Digitala möten

• Kundcenter och områdeskontor stängda

• Enbart bokade möten på kontoren

• Ändrade rutiner vid visningar endast en  
 person, skyddsutrustning

• Plexiglas vid mottagningsdiskarna på  
 kontoren, markerad yta för besökare

• Endast en besökare på kontoren

• Rutiner för felanmälan från äldreboenden

• Distansarbete för de grupper som har  
 möjlighet

• APT via Teams

• Skyddsutrustning, munskydd, visir, hand- 
 sprit, munskydd att dela ut vid visningar



27

Under 2020 har tre medarbetare avslutat sin anställning och 
fem nya medarbetare har rekryterats. Nyckeltalet för perso-
nalomsättningen är 3,7 %.

Bostadsstiftelsen Platen erbjuder samtliga anställda ett frisk-
vårdbidrag motsvarande 2000 kr för 2020. Utöver det har 
möjlighet att ta del av padelspel, bowling, tennis, motions-
grupp och lunchrörelse för administrativ personal erbjudits 
samtliga anställda. Man har också genomfört en prova-på-

serie gällande funktionell träning. Bostadsstiftelsen Platen 
har avtal med flera arrangörer av friskvård där anställda kan 
erhålla rabatt på medlemskap. Samtliga motionslopp har 
ställt in på grund av rådande pandemi.

PERSONALOMSÄTTNING

HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

Bostadsstiftelsen Platen har kollektivavtal med Vision och 
Fastighetsanställdas förbund. Samverkansmöten genomförs 
varje månad genom APT (arbetsplatsträff) på varje arbets-

ställe inom organisationen. I övrigt styrs den fackliga 
samverkan via MBL. Arbetsmiljöarbetet följs upp via företa-
gets Skyddskommitté.

FACKLIG SAMVERKAN

Bostadsstiftelsen Platens likabehandlingsplan säkerställer 
medarbetarnas rättigheter och möjligheter oavsett, kön, sexu-
ell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning. Bostadsstiftelsen Platens likabehandlingsplan 
har utvärderats under 2020.

PLANER MOT TRAKASSERIER PÅ GRUND AV RELIGIONSTILLHÖRIGHET, KÖN, ETNICITET ELLER SEXUELL LÄGGNING

• 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

Ledningsgrupp

Procent 0 0 50 0 0 50

Antal 0 0 3 0 0 3

Chefsgrupp

Procent 0 0 40 0 60 0

Antal 0 0 2 0 3 0

Styrelse

Procent 0 0 70 0 0 30

Antal 0 0 7 0 0 3

Total 0 0 12 0 3 6

NYCKELTAL PERSONAL
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN 

•  Anställda: Antal individer i procent av företagets anställda uppdelat på: Kön och ålders-
grupper: under 30 år, 30–50 år och över 50 år

KATEGORI MAN KVINNA

Under 30 30–50 Över 50 Under 30 30–50 Över 50

Procent 4,76 34,92 60,32 4,76 61,9 33,34

Antal 3 22 38 1 13 7

MAN KVINNA

Total procent 75 25

Total antal 63 21

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

TOTALA UTBILDNINGSTIMMAR KVINNA MAN

843 296 574

Yrkeskategori Timmar

Kollektivanställda 188 438

Tjänstemän 108 136

•  Sjukfrånvaro som ett resultat av arbetsplatsolyckor eller arbetsrelaterad sjukdom (antal dagar)

SJUKFRÅNVARO SOM ETT RESULTAT AV ARBETSPLATS-
OLYCKOR ELLER ARBETSRELATERAD SJUKDOM REDOVISAT I 
ANTAL DAGAR UPPDELAT PÅ KÖN.

KVINNA MAN

Dagar 0 0

•  Typer av arbetsrelaterade skador och sjukdomar uppdelat på kön.

TYPER AV ARBETSRELATERADE SKADOR OCH SJUKDOMAR KVINNA MAN

Bilolycka 0 0

Belastningsskada 0 0

Fallskada från bock 0 0

Hot 0 0

På grund av coronapandemin har flertalet utbildningar inte blivit av under 2020.

•  Motiverad Medarbetar Index: 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

MÅL 2020 RESULTAT 2020

MMI 4 3,7

• Främjande av ungas anställning, utbildning och praktik

UTBILDNING/PRAKTIK 2020

Antal praktikplatser 2

Antal sommarjobb/säsongsanställda 35
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• Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

UPPHANDLINGAR 2020

Antal tjänsteupphandlingar där modell för *social hänsyn varit 
möjlig att använda

1*

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

10

* I Bostadsstiftelsen Platens modell för social hänsyn tas hänsyn till sysselsättningsmöjligheter och man ställer sysselsätt-
ningskrav. Med sysselsättningskrav avses krav som direkt eller indirekt ger sysselsättning till personer som har svårigheter 
att komma in på arbetsmarknaden.

I Bostadsstiftelsen Platens förfrågningsunderlag till leveran-
törer ingår miljöpolicy, uppförandekoden och etiska regler för 
umgänge med leverantörer. Under 2020 såg Bostadsstiftelsen 
Platen över rutiner om huruvida en revison kan göras av 
uppförandekoden hos leverantörer. Bostadsstiftelsen Platen 

arbetar även löpande med konkurrensstrategisk uppdelning 
av kontrakt för att främja och bibehålla en sund konkurrens 
på marknaden, vilken även inkluderar lokala mindre företag. 
Under året ställdes följande krav gällande mänskliga rättighe-
ter vid Bostadsstiftelsen Platens upphandlingar.

KRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

• Leverantören/entreprenören ska under hela avtalstiden aktivt arbeta för att uppnå Bostadsstiftel-
sen Platens Uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden utgår från FN:s Global Compact 10 
principer som är baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggan-
de principer och rättigheter i arbetet (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182), Rio-deklarationen 
om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption.

• Leverantören/entreprenören ska fullgöra avtalet 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 samt 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.

• 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. För de upphandlingar som har 
påbörjats under året har särskilda arbetsrättsliga villkor ställts för följande upphandlingar: Bohag-
stömning, Garageportmontering, Rörinfordring samt Tak- och fasadrengöring.

NYCKELTAL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER:

DISKRIMINERING 2020

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

• Diskriminering: Antalet rapporterade fall av diskriminering under rapporteringsperioden
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Integration är en viktig del för utvecklingen av 
ett socialt hållbart samhälle. Integration finns i 
olika delar av samhället och kan tex handla om 
arbetsmarknadsinriktade integrationsprocesser 
som utbildning, praktik, arbetsmarknadskunskap 
och nätverk. Det kan också handla om sociala 
integrationsprocesser som syftar till att skapa 
möten mellan människor och att bygga nya 
sociala relationer och nätverk. Bostadsstiftelsen 
Platen har valt att ta ett aktivt samhällsansvar 
gällande integration och målet är att arbeta för 
inkluderande bostadsområden med hög attrak-
tivitet och goda levnadsförhållanden för alla 
hyresgäster.
Under året blev även boinflytande en del av 

integrationsarbetet. Det är genom boinflytande 
som hyresgästerna erbjuds möjligheten att till-
sammans med andra boende (utifrån behov, krav 
och förväntningar) engagera sig och organisera 
sig i syfte att förbättra boendekvalitet både 
fysiskt, psykiskt och socialt. Boinflytandet är ett 
kvalitetsarbete. Under 2020 har Hyresgästfören-
ingen på uppdrag av Bostadsstiftelsen Platen er-
bjudit och uppmuntrat alla hyresgäster att aktivt 
delta. Exempel på aktiviteter som genomfördes 
under 2020 var: blomdag, våffeldag, påsklunch, 
familjedag, grillafton. På grund av restriktioner-
na kring Covid-19 har många aktiviteter ställts 
in. Samlingslokaler i områdena har varit stänga 
för aktiviteter från maj - 31 december 2020.

INTEGRATION

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

”Hyresgästerna är viktiga för oss. De är expert på hur det är att bo där de bor, och som hy-
resvärd värdesätter vi deras kunskaper, idéer och synpunkter. Därför är det en självklarhet att 
hyresgäster ska kunna påverka sitt boende och sin närmiljö. Det är det vi kallar boinflytande.”

Under 2020 anställde Bostadsstiftelse Platen 
sin första integrationsstrateg och tog fram en 
integrationsstrategi som utgår från tre fokusom-
råden:
• Säkerhet och trygghet
• Arbete och sysselsättning
• Utbildning och kunskapsnivå

Utifrån fokusområdena har aktiviteter samt 
samverkansavtal planerats och genomförts med 
olika aktörer såsom föreningar, myndigheter och 
kommunala verksamheter.

AKTIVITETER OCH SAMVERKAN
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• Under sommaren anställde Bostadsstiftelsen 
Platen ungdomar i ålder 16 - 17 år för ferie-
arbete. Totalt fick 21 ungdomar möjlighet till 
feriearbete under tre perioder på Ekön.

• Bostadsstiftelsen Platen innehar ett Globträd 
på Ekön som invigdes 2019. Att inneha ett 
Globträd innebär att det varje år kommer att 
anordnas ett möte med barn och beslutsfattare. 
Under 2020 anordnades ett möte där barn och 
ungdomar fick träffa delar av Bostadsstiftelsen 
Platens styrelse. Det som barnen och ungdo-
marna lyfte som viktigt att tänka på kan sam-
manfattas i fyra teman: samlingslokal, lekplats, 
aktivitetsplan och boendemiljö. Representanter 
från Artscape fanns även på plats vid Globträdet 
för att samla in åsikter från boende kring deras 
husfasadmålning på Ekön.
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Bostadsstiftelsen Platen har haft ett större stadsdelsutveck-
lingsprojekt på Ekön i Motala. Projektet avslutades under 
slutet av 2020 och arbetet ska tas vidare i en företagsöver-
gripande satsning. Syftet med stadsdelsutvecklingsprojektet 
var att skapa naturliga mötesplatser, skapa naturliga möten, 
bygga relationer mellan hyresgäster och mellan Bostadsstif-
telsen Platen och hyresgästerna.

STADSDELSUTVECKLINGSPROJEKTET 2018–2020

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).

• Trygghetsföreläsning (Polisen)

• Brandutbildning (Räddningstjänsten)

• Skill AB (utbildningsmöjlighet för vuxna)

• Korpendans (Ungdomar)

• Invigning Globträd

• Ny lokal på Styvingevägen 8

• Renovering i källare på Kråkrisvägen 9

• Ungdomsgrupp (högstadium)

• Skötselpatrull/trivselpatrull (mellanstadiet)

• Sommaren 2019 samordnades en bussresa med 30 tjejer  
 ut till S:t Annas skärgård

• Högläsning för barn (biblioteket)

• Studiecirklar i samverkan med ABF och Röda Korset   
 (språkcafé, hantverkscafé, läxhjälp, matlagningskurs för  
 unga tjejer, familjesöndagar)

• Galaxia Wallin (föreläsare integrationsdagar)

• Ny lekplats på Hästskon

• Skötselpatrull/trivselpatrull (mellanstadiet)

• Högläsning för barn (biblioteket)

• Studiecirklar i samverkan med ABF och Röda Korset   
 (språkcafé, hantverkscafé, läxhjälp, matlagningskurs för  
 unga tjejer, familjesöndagar)

• Barnfutsal (varannan måndag Zederslundsskolan)

• Globträd

AKTIVITETER INOM PROJEKTET 2019

AKTIVITETER INOM PROJEKTET 2020

• För andra året bjöd Bostadsstiftelsen Platen in samverkans-
parter och hyresgäster till föreläsning. Temat var hedersvåld. 
Maria Rashidi och Elisabet Omsén höll i föreläsningen där de 
berättade om hedersvåld och om föreningen Kvinnors rätts-
arbete. Föreläsningen erbjöds att se live i Motala Convention 
Centre eller digitalt på grund av rådande omständigheter 
med Covid-19. Föreläsningen hölls även för Bostadsstiftelsen 
Platens personal. Innan föreläsningen sattes affischer med in-
formation om våld i nära relation upp i alla trappuppgångar.

• Bostadsstiftelsen Platen tecknade ett samverkansavtal till-
sammans med Dribbla United. Avtalet sträcker sig från sep-
tember 2020 till augusti 2021. Syftet är att minska utanför-
skap samt bidra till mer inkluderande bostadsområden genom 
att skapa mötesplatser och gemenskapsfrämjande aktiviteter. 
Under 2020 har det genomförts ett flertal aktiviteter både 
inomhus och utomhus för barn och ungdomar.
• Ett samverkansavtal har även tecknas med El Sistema som 
sträcker sig från januari 2021 till december 2021. Syftet med 
samverkansavtalet är att stödja en långsiktig verksamhet som 
verkar positivt på barns utveckling och motverkar utanför-
skap i bostadsområden inom Motala kommun.
• Även annan samverkan har byggts upp med tex Nyföreta-
garcentrum, där Bostadsstiftelsen Platen ser över samarbete 
kring att starta-eget-företagskurs för invandrare.
• Bostadsstiftelsen Platen har representant i en styrgrupp för 
aktörer på Ekön där syftet är att samverka kring integration.
• En samverkan finns även med VIA Ekenäs Projekt Reach 
vilket har lett till att Bostadsstiftelsen Platen planerar att ta in 
praktikanter som stått utanför arbetsmarknaden.
• Samverkan finns även tillsammans med Polisen och Motala 
kommun i ett drog- och brottsförebyggande arbete.
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Bostadsstiftelsen Platens sponsringsarbete 
utgår ifrån att 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. Sponsorverk-
samheten under 2020 har starkt påverkats av 
coronapandemin. Färre föreningar har sökt stöd 
hos Bostadsstiftelsen Platen. Ingen organisation, 
förening eller evenemang som sökt sponsring 
under 2020 har nekats pengar, däremot har 
vissa verksamheter i sponsringskontrakten blivit 
framskjutna. Erbjudanden till hyresgäster i form 
av rabatter på aktiviteter har t ex inte kunnat 
utnyttjas på grund av Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Totalt har 17 avtal skrivits 

under 2020 till ett motsvarande värde av 
703 000 kronor. Antalet avtal har sjunkit med 
19 % och värdet av avtalen har sjunkit med 
9 %. Idrottsföreningar/evenemang får störst 
andel av sponsringspengarna, 85 %. Därefter 
följer kulturföreningar/evenemang som får 9 % 
och övriga föreningar/evenemang som får 6%. 
Hyresgäster har via dessa sponsringsavtal fått 
ta del av sommarklubbar under sex veckor för 
7–12-åringarna, VIP-platser på idrottsarrang-
emang, balkongkonserter, föreläsningar, stand-
up-föreställning, konsert- och teaterupplevelser 
och naturligtvis rabatter till vissa evenemang 
enligt principen Gå 2, betala för 1 innan pande-
min slog till.

SPONSRING

TYP AV VERKSAMHET VÄRDE FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN ANDEL %

Idrottsföreningar och 
evenemang

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

85%

Kulturföreningar och 
evenemang

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

9 %

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.

6 %

•  Sponsringsåtaganden

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 evene-
mang. Under 2020 fanns cirka 40 butiker och 
företag kopplade till Platenkortet, som erbjuder 
hyresgäster fördelar. 

Under 2020 har antalet evenemang, där Pla-
tenkortet kunnat användas minskat drastiskt på 
grund av pandemin. Vid olika offentliga evene-
mang som Bostadsstiftelsen Platen arrangerar 
själv eller i samverkan med någon, så används 
Platenkortet för specifika erbjudanden till hy-
resgäster. Även detta har under 2020 påverkats 
mycket p g a pandemin.

PLATENKORTET

Under 2020 infördes en ny möjlighet för 
hyresgäster att få ett presentkort på 500 kronor. 
Kvalificering för att få presentkortet var att 
hyresgästen bott i samma lägenhet under perio-
den 1 maj 2019 - 30 april 2020, samt att man i 
samband med uttag av presentkort fortfarande 
bodde kvar i samma lägenhet. 4 467 hyresgäster 
kvalificerade sig för att få ett presentkort. 1 896 
av hyresgästerna valde att ladda ned ett digitalt 

presentkort kallat Sjöstadskortet, som kunde 
nyttjas hos drygt 50 lokala företag och som 
kunde nyttjas fr o m juni månad. 2 220 av hy-
resgästerna valde att invänta ett fysiskt present-
kort, som endast gick att utnyttja hos en lokal 
handlare, som delades ut under december. Totalt 
4 116 presentkort har delats ut till hyresgästerna 
under 2020.

SJÖSTADSKORTET

Kundundersökning genomförs vartannat år 
och skedde senast 2019. Nästa tillfälle är under 
sommaren 2021. Undersökningen används bland 
annat 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. 2020 genomfördes ingen kundunder-
sökning.

NKI (NÖJD KUND INDEX)
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ÖVRIGA NYCKELTAL FÖR SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

• Bostadsförsörjningsansvar

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR 2020

Antal förmedlade kontrakt 741

Hur lång tid det tar att få ett förstahandskontrakt Ingen undersökning är gjord 2020. Men antalet sökande 
på varje lägenhet har sjunkit under året, så tiden bör vara 
kortare än fjolårets mätning.

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

22

Antal kategoriboenden: studentbostäder, trygghets-
boenden, lägenheter för personer över 70 år

Seniorboenden: 40

Antal färdigställda bostäder 38

Antal påbörjade bostäder 8

Vakansgrad i nyproduktion och befintligt bestånd 1,5 %

Antal barn som fått ordnat boende genom 
bostadsbolagets åtgärder

Vi tar inte in uppgifter om barn i vår uthyrningsprocess

Antal kontrakt som sagts upp på grund av olovlig 
uthyrning

7

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

2

• Renoveringar: Hyresökning efter renovering (procent)

RENOVERINGAR UNDER 2020 HYRESÖKNING EFTER RENOVERING

ROT Gamla Stan, 42 lgh 2020 42,07 %

FTX Väster gård 604, 84 lgh 2020 8,97 %

FTX Väster gård 605, 84 lgh 2020 9,82 %

Fönsterbyte och säkerhetsdörr, Ekön, 18 lgh 2020 2,87 %

Passersystem B-berg, 59 lgh 2020 0,95 %

Badrumsrenovering Väster, 72 lgh 2020 4,32 %

Passersystem (inkl porttelefon i vissa fastigheter) Ekön, 166 lgh 2020 1,82 %

• Kostnader för skadegörelse 

KOSTNADER FÖR SKADEGÖRELSE ( I KR) 2020

Skadegörelse 23 600

Klotter 26 500

Glaskross 131 600

Totalt anmälda störningsärenden 2020 blev 725 på 5732 
lägenheter. Bostadsstiftelsen Platen uppskattar att ca 15% 
av anmälda störningsärenden är konstaterade av Securitas 
eller egen personal. Störningen bedöms utifrån flera kriterier, 
exempelvis barn som leker bedöms inte lika hårt som om 
det är någon som spelar hög musik på natten. Beaktande tas 
om personen som stör är återkommande eller om det är en 
engångsföreteelse. Ljudnivå på störningar bedöms i skala 1–5 

där 5 är mycket störande. 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 vi följa upp både anmälare och 
den som blir anmäld om det är eventuella falska anmälningar 
eller inte.

TRYGGHET 2020

Antalet rapporterade störningsärenden per antal lägenhet 0,13

Antalet konstaterande störningsärenden 108 

Andel polisanmälda brott av totala antalet brott -

• Antalet rapporterade störningsärenden per antalet lägenheter
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MOTVERKANDE AV KORRUPTION
Det finns alltid en risk för oegentligheter ifråga 
om mutor och korruption. Bostadsstiftelsen 
Platen arbetar med att motverka detta genom en 
hållbarhetspolicy, en uppförandekod och etiska 
regler för umgänge med leverantörer. Medarbe-
tare får en utbildning om mutor och korruption 
i en grundläggande internutbildning ”Offentliga 
inköp” som främst riktar sig till nyanställda. 
Under 2020 påbörjades även planeringen av en 

utbildning för medarbetarna om uppförande-
koden. Bostadsstiftelsen Platen har under 2020 
sett över möjligheten med att implementera en 
visselblåsarfunktion när den nya lagstiftningen 
börjar gälla. Bostadsstiftelsen Platen ställer även 
krav på att leverantörerna ska agera i enlighet 
med vår uppförandekod och etiska riktlinjer för 
umgänge med leverantörer.

För att säkerställa att uthyrningsrutinen ef-
terlevs genomförs stickprovskontroller för att 
kontrollera att man lever efter policy och rutin. 
Vid exempelvis nybyggnation ska alltid fyra 
ögon granska ett bostadskontrakt inför under-
tecknande. Under 2020 har stickprovskontroller 
gjorts på i elva fall, där kund upplevt att vi inte 

följt vår uthyrningspolicy och vår rutin. Efter 
granskning av respektive fall konstateras att 
personal följt rutiner och policy. I ett fall har 
Bostadsstiftelsen Platen beviljat undantag mot 
rutinen, efter kundens begäran. Detta har dock 
skett med sedvanlig prövning av såväl handläg-
gare som chef.

UTHYRNINGSRUTIN

ANTIKORRUPTION ANTAL BEKRÄFTADE 
FALL AV 

KORRUPTION

ANTAL FALL 
SOM LETT TILL 

PERSONAL-
ÅTGÄRDER

ANTALET FALL 
SOM LETT TILL ATT 
AVTAL HAR SAGTS 

UPP

ANTALET RÄTTSFALL 
MOT BOSTADS-

STIFTELSEN PLATEN

2020 0 0 0 0

EKONOMISK HÅLLBARHET 
I en hållbar ekonomisk utveckling ska resur-
ser nyttjas på effektivt sätt för att ekonomin 
ska kunna förenas med ekologisk hållbarhet. 
Effektivt resursutnyttjande ska upprätthållas 
genom lång användningstid, vilket exempelvis 
omfattar möjlighet att reparera, återanvända och 
återvinna varor och material. Detta synsätt ska 
genomsyra såväl nyproduktion som renovering 
och förvaltning. Bostadsstiftelsen Platen arbetar 
med ekonomisk hållbarhet genom att erbjuda ett 
varierat utbud av ändamålsenliga och efterfrå-
gade bostäder, boendemiljöer och lokaler inom 
kommunen, med konkurrenskraftiga hyresni-
våer. Detta genom att bedriva en kvalitativ, 
framtidsinriktad och kundnära fastighetsförvalt-
ning och skapa ett samhälle för generationer.

Under 2018 tog styrelsen ett beslut om nybygg-
nation i Gamla Stan där Bostadsstiftelsen Platen 
har fyra byggrätter varav två färdigställdes un-
der 2019 och 42 lägenheter blev inflyttningskla-
ra i december 2019. Ytterligare två färdigställdes 
under 2020 med 34 lägenheter inflyttningsbara 
i oktober 2020. Årligen görs en sedvanlig 
översyn av fastighetsportföljen och under 2020 
sålde Bostadsstiftelsen Platen tre fastigheter och 
förvärvade en fastighet. Gällande höghusbygget 
i kvarteret Facklan fortgick arbetet vidare under 
2020 med detaljplanen. Genom att använda 
miljövänliga material och energieffektiva 
lösningar för fastighetsbeståndet skapas också 
möjlighet att finansiera med gröna lån. Bostads-
stiftelsen Platen ansökte om gröna lån under 
år 2020. Mer om den detaljerade ekonomiska 
redovisningen finns i Bostadsstiftelsen Platens 
förvaltningsberättelse.

NYCKELTAL KORRUPTION

• Antalet bekräftade fall av korruption
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STYRELSE
Styrelsen (utsedd av kommunfullmäktige) har följande sammansättning;

ORDINARIE LEDAMÖTER   SUPPLEANTER
Daniel Starkengren  (M)  Urban Nilsson  (M)
Sten Westberg  (C)  Roger Markström  (M)
Johan Liljeberg Nopp  (L)  Monica Fransson  (L)
Lena Bengtsson Ohlsson  (S)  Peder Lund  (S)
Camilla Egberth  (S)  Mats-Erik Nordin  (V)

PERSONALREPRESENTANTER
Heléne Orrstenius  (Vision)  Rickard Renemar  (Vision)
Alexander Gomez  (FF)  Anna Nordqvist  (FF)

PRESIDIUM
Ordförande  Daniel Starkengren
Vice ordförande  Lena Bengtsson Ohlsson

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda möten.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Lars Åke Landén är stiftelsens verkställande direktör.

REVISORER
Revisorer, utsedda av kommunfullmäktige;

Ordinarie   Suppleanter
Lars Östbom  (S)  Benny Johansson (S)
Ragnar Gyberg  (M)  Jan Green  (L)

Auktoriserad revisor, utsedd av styrelsen, Daniel Önell, 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.

FÖRVALTNING
Fördelat på orterna Motala, Borensberg, Tjällmo, Nykyrka, Godegård, Österstad, Fornåsa och
Klockrike omfattade, vid årsskiftet 2020/2021, 5 765 st (5 732 st) bostadslägenheter och 177 st 
(176 st) lokaler.

Anskaffningsvärdet för färdigställda fastigheter är 2 796 174 Kkr (2 652 108 Kkr), varav tomtvärde
67 307 Kkr (66 753 Kkr) och markanläggningar 38 203 Kkr (38 273 Kkr).

Fastigheternas taxeringsvärde är 2 754 419 Kkr (2 753 939 Kkr), varav byggnadsvärde 
2 145 427 Kkr (2 144 670 Kkr)

ORGANISATIONSANSLUTNING
Företaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, arbetsgivarorganisationen Fastigo och inköps-
organisationen Husbyggnadsvaror (HBV).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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HYRESFÖRÄNDRINGAR

Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen beträffande hyrorna för 2020 och 2021 har parterna enats om förändring enligt 
nedan;
 2021 2020
Bostäder, varmhyra  1,09 %  2,62 %
Bostäder, kallhyra  0,99 %  2,87 %
Lokaler, med förhandlingsklausul  1,54 % 2,31 %
Varmgarage  Oförändrat  Oförändrat
Thermogarage  Oförändrat  Oförändrat
Kallgarage  Oförändrat  Oförändrat
Extra förråd  Oförändrat  Oförändrat
P-platser  Oförändrat   Oförändrat

FLYTTNINGSFREKVENS

Om- och avflyttningar under året totalt 741 st (715 st) vilket motsvarar 12,9 % (13,2 %).

UTHYRNINGSSITUATION

Antalet uthyrda lägenheter, vid årsskiftet 2020/2021, 5 673 st (5 675 st), vilket motsvarar 98,5 % (99,0 %) av lägenhetsbeståndet.

AKTUELLT

NYPRODUKTION

Förtätning i Gamla Stan, Motala, har kompletterats med ytterligare totalt 34 lägenheter fördelade mellan två huskroppar, där 
inflyttning skedde oktober månad 2020. Inom kvarteret Facklan projekteras för ett höghus omfattande 15 våningar. För ett 
antal lokaler centralt samt i Godegård pågår eller planeras ombyggnation till lägenheter, Ett LSS-boende är under uppförande 
inom kv Vätterrosen 6. Byggstart skedde under hösten 2020, och beräknas bli färdigställt under hösten 2021.

RENOVERINGSPROJEKT

I Gamla Stan är ett förnyelseprojket i gång sedan våren 2020. Ombyggnationen syftar till en förlängning av byggnadens 
livslängd genom stambyte, byte elinstallationer, utbyte av kök och badrum samt entrédörr s.k. ROT. I en fastighet på Styvinge-
vägen har samtliga fönster och entrédörrar bytts ut under året. Projketet kommer att fortsätta under 2021.

ENERGIPROJEKT

Projektet har pågått under hela 2020 och den 6:e och 7:e gården på Gustavsvik beräknas färdigställas under 2021 och är 
därmed slutfört. Under året har också ytterligare solcellsanläggningar monterats och tagits i drift på taken till loftgångshusen 
i Gamla Stan. För hyresgäster som önskar tillgång till laddplats för elbil har en modell tagits fram som möjliggör att hyra en 
sådan plats. Under året har 6 st sådana platser installerats och hyrts ut.

UNDERHÅLL

Investeringar i fastighets-, lokal- och lägenhetsunderhåll uppgår till 115 283 Kkr (87 433 Kkr).

Under året har resurser avsatts för att genomföra de beställningar som gjorts av Platens hyresgäster inom ramen för det hyres-
gäststyrda underhållet (HLU). Likaså pågår kontinuerligt utbyte av vitvaror.

Renovering av 124 badrum. Satsningen på skalskydd med passersystem och digital tvättstugebokning har fortsatt som plane-
rat. Renovering av loftgångar och utbyte av loftgångstrappor har genomförts. Större projekt inom relining och dränering har 
pågått och upprustning har skett av p-platser och tvättstugor.

Andra underhållsåtgärder har varit målning av fasader och underhåll av tak, utbyte av belysning till LED-armaturer utvändigt 
och garageportsbyten. Ommålning och byte av armaturer i trapphus har genomförts.

På lokalsidan har underhållet försvårats av pågående pandemi och det mesta underhållet har skett utvändigt.

FÖRÄNDRINGAR I FASTIGHETSBESTÅNDET
Under 2020, enligt tidigare beslut, har en tomt sålts i Nykyrka och en lägenhet i Bråkstrecket 2 samt hela Innerstaden 1:107 
med tillträde 2021-02-01. Förvärv av Ekenäsvillan 1 och nyproduktion av 34 lägenheter på Byggmästaren 7 och Kammakaren 
7 samt mark i fastigheten Innerstaden 1:11.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING  
NYBYGGNATION OCH FÖRNYELSEPROJEKT

Byggstart för ett höghus på 15 våningar planeras inom kv. Facklan. Förväntad byggstart våren 2021 med ett färdigställande 
våren 2023. Samtidigt planeras utveckling av området kring Ekenäsvillan 1. Fler detaljplaner ses över och planering sker för 
förändring för att möjliggöra förtätningar eller annan typ av byggnation. Förnyelsprojketet är planerat att pågå under c:a 10 
år. Renoveringstakten är en fastighet/år (2 byggander).

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Risk finns i att erforderlig hyresnivå vid nyproduktion inte kan uppnås utifrån hyresgästernas betalningsvilja. Klimatrisk finns 
som kan påverka framtida driftskostnader.



EKONOMISK RISK

Den genomsnittliga räntan i Stiftelsens låneportfölj uppgick till 0,85 % (0,90 %) inklusive kostnader 
för derivatinstrument per 2020-12-31. 

Vid en hyreshöjning på 1% ökar hyresintäkterna med 3 476 Kkr. Vid en ökning av hyresvakanserna 
med 1%-enhet minskar de med 378 Kkr. På driftskostnadssidan identifieras utvecklingen i el- och 
uppvärmningskostnader som osäkerhetsfaktorer.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsrapport, som ska upprättas i enlighet med 6 kap 11§ Årsredovis-
ningslagen, ingår i den tryckta årsredovisningen.

EKONOMI

Företagets ekonomiska ställning redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar jämte till 
dessa hörande noter, samt kassaflödesanalys.

Flerårsöversikt (Kkr)  2020 2019  2018  2017 

Nettoomsättning  421 678 399 987  395 179  414 028 
Resultat efter finansiella poster  26 963 47 678  42 121  59 418 
Balansomslutning  1 784 543 1 653 654  1 572 038  1 509 223
Soliditet (%)  30,8 31,5  30,0  29,3
Antal lägenheter, st  5 765 5 732  5 703  5 738
Förvaltad yta, kvm  432 500 429 770  428 726  429 936 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Årets förändring i eget kapital avser balansering av vinstmedel.

VINSTDISPOSITION

Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till 428 105 839 kronor. Styrelsen har beslutat överföra
detta belopp i ny räkning.
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 Not 2020 2019
RESULTATRÄKNING 1,2

NETTOOMSÄTTNING

Hyresintäkter 3  404 919 386 244
Övriga förvaltningsintäkter 4  16 262 13 398 
Aktiverat eget arbete  497 345

Summa nettoomsättning  421 678 399 987 

FASTIGHETSKOSTNADER
Drift 5  -176 322 -171 274
Underhåll 6  -115 283 -87 433
Fastighetsskatt  -8 681 -8 495

Driftnetto  121 392 132 785 

Avskrivningar 7  -50 531 -46 527

BRUTTORESULTAT   70 861 86 258

CENTRALA ADMINISTRATIONS- 
OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER
Avskrivningar 7 -311 -290
Övriga kostnader 8, 10 -31 846 -27 710

RÖRELSERESULTAT 9 38 704 58 258 

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11  166 179 
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -11 907 -10 759

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  26 963 47 678 

Bokslutsdispositioner 13 0 0

RESULTAT FÖRE SKATT  26 963 47 678

Skatt på årets resultat 14 732 1 951 

ÅRETS VINST  27 695 49 629  

Resultaträkning
Belopp i Kkr
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 Not 31 dec 31 dec
BALANSRÄKNING 1,2 2020 2019

TILLGÅNGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 15  1 631 681  1 529 551
Inventarier 16 11 615 12 827
Pågående ny- och ombyggnader 17 27 217 40 513

Summa materiella anläggningstillgångar  1 670 513 1 582 891

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 18  41 553
Övriga långfristiga fordringar 19  645 842

Summa finansiella anläggningstillgångar  686 1 395

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   1 671 199 1 584 286

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Varulager mm   484 473

Kortfristiga fordringar 
Hyres- och kundfordringar  20  2 986 2 579
Skattefordringar   10 026 2 804
Övriga fordringar   556 1 656
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   4 880 2 694

Summa kortfristiga fordringar   18 448 9 733

Kassa och bank  21  94 412 59 162

 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   113 344 69 368

SUMMA TILLGÅNGAR   1 784 543 1 653 654

Balansräkning
Belopp i Kkr
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 Not 31 dec 31 dec
BALANSRÄKNING 1,2 2020 2019

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital
Grundfond   11 000 11 000
Reservfond   110 000 110 000

Summa bundet eget kapital   121 000 121 000

Fritt eget kapital  22
Balanserat resultat  400 410 350 780
Årets resultat   27 695 49 629

Summa fritt eget kapital   428 105 400 409

SUMMA EGET KAPITAL   549 105 521 409

OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 23 - -
Periodiseringsfonder 24 - -

Summa obeskattade reserver  - -

AVSÄTTNINGAR
Avsatt till pensioner   19 944 19 007
Uppskjuten skatteskuld  25  44 187 46 032

Summa avsättningar   64 131 65 039

LÅNGFRISTIGA SKULDER  26
Skulder till kreditinstitut   1 028 470 939 594

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut   25 540 27 238
Leverantörsskulder   44 980 40 893
Skatteskuld  8 533 -
Övriga skulder   5 517 3 732
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  27  58 267 55 749

Summa kortfristiga skulder   142 837 127 612

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 784 543 1 653 654
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 Grundfond Reservfond Balanserade Årets resultat Summa  
   vinster 

Utgående balans 2018-12-31 11 000 110 000 320 909 29 872 471 780
Grundfond      
Reservfond      
Balanserade vinster
Föregående års resultat   29 872 -29 872 0
Årets resultat    49 629 49 629

Utgående balans 2019-12-31 11 000 110 000 350 780 49 629 521 410
Grundfond      
Reservfond      
Balanserade vinster
Föregående års resultat   49 629 -49 629 0
Årets resultat    27 695 27 695 

Utgående balans 2020-12-31  11 000  110 000  400 410  27 695  549 105

Eget kapital
Belopp i Kkr



44

Kassaflödesanalys
Belopp i Kkr
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 Not 2020 2019 

LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster  28  26 963 47 678  
Betald inkomstskatt skatt  -736 -
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  49 659 43 933  

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital   75 886 91 611  

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-)/ minskning (+) av lager   -11 -69  
Ökning (-)/ minskning (+) av rörelsefordringar   -1 296 3 748  
Ökning(+)/ minskning (-) av rörelseskulder   8 390 -3 973  

Kassaflöde från den löpande verksamheten   82 969 91 317  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -4 410 -  
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  -653 -  
Förvärv av förvaltningsfastigheter  -136 507 -143 858 
Avyttring av förvaltningsfastigheter  6 161 20 064 
Avyttring av finansiella tillgångar  512 -124 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -134 897 -123 918  

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna långfristiga lån   534 178 68 000  
Amortering långfristiga lån   -447 000 -30 698  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   87 178 37 302  

ÅRETS KASSAFLÖDE   35 250 4 701  

Likvida medel vid årets början   59 162 54 461  

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT   94 412 59 162  
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NOT 1 ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554)  
och BFNAR 2012:1  
Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

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 värde-
minskning. Värdeminskning har skett enligt plan.
Den planmässiga avskrivningen har fastställts till; Markanläggningar 5 %, Maskiner och inventarier 
20 %, Datautrustning 33,33 %. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjande-
perioder, vilka skrivs av med 1-5 %.

KOMPONENT  NYTTJANDEPERIOD, ANTAL ÅR
Stomme  100
Fasad  60
Fönster  50
El, VA, Ventilation  45
Kulvert och dränering  40
Yttertak  40
Snickerier  40
Tekniska installationer  20
Restpost  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 ränte-
kostnader. Marknadsvärdesförändringar under derivatavtalens löptid redovisas inte i resultat-
räkningen. Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår 2020-12-31 till ett negativt värde på -8 509 
Kkr (-4 910 Kkr).

Noter    Belopp i Kkr om inget annat anges
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skat-
temässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skatt har beräknats till aktuell skattesats.

Marknadsvärdering av fastigheter
Extern värdering sker löpande över tid. Andelen externt värderat 2020 motsvarar 20 % av bokfört värde.
För övriga beståndet har värdering skett internt i form av sk. desktopvärdering i marknadsvärderingsverk-
tyg 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 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Energiprojektet på Väster fortsätter under 2021 med en beräknad investeringsvolym på ca 38 Mkr. 
Den totala investeringen uppgår till ca 112 Mkr. och omfattar 7 fastigheter och projektet påbörjades 
2018 och beräknas vara slutfört under 2021.

Not 3 HYRESINTÄKTER
 2020 2019  

Bostäder, brutto  384 037 366 047  
Outhyrt  -7 268 -3 718  
Kvarboenderabatter  - -3 094  
Hyresomfördelningsrabatter  -85 -151  
Hyresrabatter mm  -6 384 -5 477  

Summa 370 300 353 607  

Lokaler, brutto  25 976 25 447  
Outhyrt  -893 -1 001  
Hyresrabatter mm -1 139  -1 104 

Summa 23 944 23 342  

Övrigt  10 675 9 295  

Summa hyresintäkter 404 919 386 244 

HYRESKONTRAKTENS LÖPTIDER
  
Löptid till år  Antal  Bedömt Andel i %
  kontraktsvärde
  2020, Kkr

2021   79  7 925 1,9%
2022   24  8 186 2,0%
2023   28  9 311 2,2%
2024   16  4 739 1,1%
2025-  8  4 596 1,1%

Summa lokaler   155  34 758 8,3%

Vakanta lokaler  12  981 0,2%
Bostäder    369 314 88,2%
Vakanta bostäder    3 129 0,7%
P-platser och garage    10 379 2,5%

Totalt 12  418 561 100%

Hyresavtal avseende lokaler ingås med varierande löptider och villkor. Hyresavtal avseende bostäder ingås
normalt i tillsvidareform med en normal uppsägningstid för hyresgästen om 3 månader.
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Not 4 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER   2020 2019  

Serviceavgifter lokaler   961 1 030  
Ersättning från hyresgäster   1 153 1 482  
Bostadsanpassningar   548 59  
Försäkringsersättningar   2 697 0  
Återvunna kundförluster   269 189  
Reavinst fastighetsförsäljning   2 919 3 887  
Övriga poster   7 715 6 751  

Summa  16 262 13 398  

Not 5 DRIFTSKOSTNADER
Fastighetsskötsel   49 150 49 607  
Reparationer   32 036 27 641  
Vatten   12 708 13 059  
Fastighetsel   13 214 13 630  
Uppvärmning   47 818 48 544  
Sophämtning   10 934 9 822  
Övriga driftskostnader   10 462 8 971  

Summa  176 322 171 274  

Not 6 UNDERHÅLLSKOSTNADER
Lägenhetsunderhåll   43 851 41 622  
Lokalunderhåll   2 248 2 868  
Fastighetsunderhåll   69 184 42 943  

Summa  115 283 87 433  

Not 7 AVSKRIVNINGAR
Fastighetsförvaltningen
Byggnader   44 431 41 078  
Markanläggningar   1 062 933  
Markinventarier   580 579  
Inventarier och data   4 458 3 937   

Summa fastighetsförvaltningen  50 531 46 527 

 
Central administration
Inventarier och data  311 290 

Summa central administration  311 290

Not 8 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER 
Administrations- och försäljningskostnader innehåller kostnader för företagsledning, ekonomi, personal,
marknad och teknisk konsultation.

Personalkostnad   16 537 16 575  
Utbildningskostnad   233 582  
IT-kostnad   3 814 3 039  
Marknadsförings- och försäljningskostnad   4 271 1 697  
Förseningsavgifter   828 767  
Övriga poster   6 163 5 050  

Summa   31 846 27 710  

Not 9 PERSONAL   
Medelantal anställda

Kvinnor  21 21
Män  63 62

Totalt  84 83

Redovisning av könsfördelning i företagsledningen (%)
Styrelse  
Kvinnor  30% 30%
Män  70% 70%
Ledningsgrupp
Kvinnor  40% 50%
Män  60% 50%
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  2020 2019 

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör   1 532 1 620  
Övriga anställda   33 645 32 220  

Summa löner och andra ersättningar  35 177 33 840  

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör  392 392  
Pensionskostnader för övriga anställda   2 552 2 095  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal   18 304 18 127  

Summa sociala kostnader  21 248 20 614  

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader   56 425 54 454  

Not 10 REVISIONSKOSTNAD
Revisionsuppdrag, KPMG  108 105
Andra uppdrag, KPMG  71 245
Av Kommunfullmäktige utsedda revisorer  9 10

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på stiftelsens revisor
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning.

Not 11 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Övriga finansiella intäkter  166 179

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter  166 179

Not 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Räntor på fastighetslån  8 508 8 168
Övriga finansiella kostnader  2 904 2 072
Finansiell del av förändring avsättning till pensioner  495 519

Summa räntekostnader och liknande resultatposter  11 907 10 759

Not 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Upplösning periodiseringsfond   - -

   - -

Not 14 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT      
Aktuell skatt   -2 047 -
Skatt avseende tidigare beskattningsår   - -  

Uppskjuten skatt   2 779 -1 951 

Skatt på årets resultat   732 -1 951

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt   26 963 47 678

Skatt på redovisat resultat enligt gällande    5 770 9 822 
skattesats 21,4% (20,6%)    

Skatteeffekt av:
Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga reavinster - -343
Övriga ej avdragsgilla kostnader   32 32
Utnyttjat underskottsavdrag   -1 835 -9 424
Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga  -1 041 -1 470
avskrivningar på byggnader
Ej skattepliktiga intäkter   – -147
Omvärdering av uppskjuten skatt   -3 658 -
Ej skattemässiga aktiveringar   - -6 494

Årets skattemässiga skillnad   -732 -8 025
Ackumulerade skattemässiga skillnader byggnad  - 6 074

Redovisad skatt   -732 -1 951 
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Not 15 BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR  31 dec 31 dec
   2020 2019
Anskaffningsvärde byggnader    
Ingående balans   2 547 082 2 436 109  
Anskaffningar under året   149 552 131 814  
Avyttringar / utrangeringar under året    -5 971 -20 841  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   2 690 663 2 547 082  

Ackumulerade avskrivningar byggnader       
Ingående balans   999 252 968 605 
Årets avskrivning enligt plan   39 790 36 435
Avyttringar / utrangeringar under året   -3 533 -5 788  

Utgående ackumulerade avskrivningar    1 035 509 999 252  

Uppskrivningar
Ingående balans   136 730 141 371  
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp    -4 641 -4 641  

Utgående ackumulerade uppskrivningar    132 089 136 730  

Nedskrivningar 
Ingående balans   230 000 230 000  

Utgående ackumulerade nedskrivningar    230 000 230 000   

Anskaffningsvärden mark 
Ingående balans   66 753 67 700
Anskaffningar under året    675 -
Avyttringar under året   -121 -947

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  67 307 66 753

Anskaffningsvärde markanläggningar
Ingående balans   38 273 35 453
Avyttringar under året   -69 -67

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  38 204 38 273

Ackumulerade avskrivningar markanläggningar
Ingående balans   30 033 29 150  
Årets avskrivning enligt plan   1 061 933
Avyttringar under året   -21 -50

Utgående ackumulerade avskrivningar   31 073 30 033

Redovisat värde   1 631 681 1 529 551

Taxeringsvärden   
Byggnader   2 145 427 2 144 670 
Mark    608 992 609 269  

Summa   2 754 419 2 753 939  
   

Marknadsvärde för byggnader, mark och 
markanläggningar beräknas per 2020-12-31
uppgå till 4 087 050 Kkr (4 026 554 Kkr).
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Not 15 BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR  31 dec 31 dec
   2020 2019
Anskaffningsvärde byggnader    
Ingående balans   2 547 082 2 436 109  
Anskaffningar under året   149 552 131 814  
Avyttringar / utrangeringar under året    -5 971 -20 841  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   2 690 663 2 547 082  

Ackumulerade avskrivningar byggnader       
Ingående balans   999 252 968 605 
Årets avskrivning enligt plan   39 790 36 435
Avyttringar / utrangeringar under året   -3 533 -5 788  

Utgående ackumulerade avskrivningar    1 035 509 999 252  

Uppskrivningar
Ingående balans   136 730 141 371  
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp    -4 641 -4 641  

Utgående ackumulerade uppskrivningar    132 089 136 730  

Nedskrivningar 
Ingående balans   230 000 230 000  

Utgående ackumulerade nedskrivningar    230 000 230 000   

Anskaffningsvärden mark 
Ingående balans   66 753 67 700
Anskaffningar under året    675 -
Avyttringar under året   -121 -947

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  67 307 66 753

Anskaffningsvärde markanläggningar
Ingående balans   38 273 35 453
Avyttringar under året   -69 -67

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  38 204 38 273

Ackumulerade avskrivningar markanläggningar
Ingående balans   30 033 29 150  
Årets avskrivning enligt plan   1 061 933
Avyttringar under året   -21 -50

Utgående ackumulerade avskrivningar   31 073 30 033

Redovisat värde   1 631 681 1 529 551

Taxeringsvärden   
Byggnader   2 145 427 2 144 670 
Mark    608 992 609 269  

Summa   2 754 419 2 753 939  
   

Marknadsvärde för byggnader, mark och 
markanläggningar beräknas per 2020-12-31
uppgå till 4 087 050 Kkr (4 026 554 Kkr).

Not 16 INVENTARIER  31 dec 31 dec
  2020 2019

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärden maskiner och inventarier
Ingående balans  43 012 39 181  
Årets anskaffningar  4 137 5 044  
Avyttringar och utrangeringar  -1 498 -1 110  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  45 651 43 012 

    
Ackumulerade bidrag och Offentliga bidrag   
Ingående balans  -77 -
Årets förändring  - -77 

Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag   -77 -77
 
Ackumulerade avskrivningar maskiner och inventarier    
Ingående balans  -31 482 -28 022  
Årets avskrivning enligt plan   -4 769 -4 281  
Avyttringar och utrangeringar   1 225 821  

Utgående ackumulerade avskrivningar   -35 026 -31 482  

Byggnadsinventarier
Anskaffningsvärden byggnadsinventarier 
Ingående balans  1 376 1 376

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 376 1 376 
   
Ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier 
Ingående balans  -1 376 -1 376  

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 376 -1 376  

Markinventarier
Anskaffningsvärden markinventarier
Ingående balans  12 161 11 455 
Årets anskaffningar  273 1 027  
Avyttringar och utrangeringar  - -321

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   12 434 12 161  

Ackumulerade avskrivningar markinventarier
Ingående balans  -10 787 -10 262  
Årets avskrivning enligt plan  -580 -525  

Utgående ackumulerade avskrivningar   -11 367 -10 787  

Anskaffningsvärden anslutningsavgifter  
Ingående balans   11 445 11 445 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  11 445 11 445

Ackumulerade avskrivningar anslutningsavgifter
Ingående balans  -11 445 -11 445

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  -11 445 -11 445

Redovisat värde  11 615 12 827
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Not 17 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER  31 dec 31 dec
  2020 2019

Ingående balans  40 513 36 689
Investerat under året   133 862  138 127
Överfört till byggnader  -147 158 -134 303
Avyttring under året  -  -

Bokfört värde  27 217 40 513

Not 18 AKTIER OCH ANDELAR
SABO Byggnadsförsäkrings AB
270 st aktier, nominellt 1 000 kr/st  - 512
Husbyggnadsvaror
4 st andelar, nominellt 10 000 kr/st  40 40
Tillväxt Motala  1 1

Summa aktier och andelar  41 553

Not 19 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Ingående balans, återbäringsmedel  842 719  
Årets förändring   -197  123  

Summa långfristiga fordringar   645  842  

Not 20 HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR
Av årets hyresfordringar, 1 188 Kkr, bedöms 1 039 Kkr. 
som osäkra. Av kundfordringarna, 3 182 Kkr bedöms 
345 Kkr. som osäkra. Värdereglering har skett med dessa belopp.

Not 21 KASSA OCH BANK
Bank   94 412 59 162

Summa  94 412 59 162  

Not 22 VINSTDISPOSITION
Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till 
428 105 838,68 kronor. Styrelsen har beslutat överföra
detta belopp i ny räkning.

Not 23 ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ÖVER PLAN
Ingående balans  - -

Summa  - -

Not 24 PERIODISERINGSFONDER
Ingående balans  - -

Summa  - -
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Not 25 UPPSKJUTEN SKATTESKULD  31 dec 31 dec
  2020 2019
Skillnad mellan redovisade och skattemässigt restvärde;
Byggnader  -214 501  -246 469
Skattemässigt underskottsavdrag   - 17 762

Skillnad mellan redovisade och skattemässiga avskrivningar;
Ersättningslånepost  4 533 5 249

Summa temporära skillnader  -209 968 -223 458

Uppskjuten skatteskuld  -43 253 -46 032

Not 26 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Belopp som förfaller senare än fem år från balansdagen  192 079 -

Summa långfristiga skulder  192 079 -

Limit på checkräkningskrediten uppgår till 20 000 Kkr. vilken 
ej är utnyttjad per 2020-12-31. Räntebärande skulder uppgår 
totalt till 1 054 010 Kkr (966 832 Kkr).

Not 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Belopp som förfaller senare än fem år från balansdagen 
Upplupna personalkostnader  6 108 5 184
Avsatt till pensioner, individuell del  1 322 622
Upplupna räntekostnader  459 456
Förskottsbetalda hyresintäkter  37 736 39 251
Övriga poster  12 642 10 236

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  58 267 55 749

Not 28 ERLAGD OCH ERHÅLLEN RÄNTA
Under perioden erhållen ränta  166 179  
Under perioden erlagd ränta  8 999 8 531  
  
Not 29 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda panter
Fastighetsinteckningar  448 593 448 593  
Därav eget innehav  (107 624) (31 484)  

Eventualförpliktelser
Borgensåtagande för pensionsförpliktelser Fastigo   666 672  

Summa eventualförpliktelser  666 672  
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Ordförande

Lena Bengtsson Ohlsson Sten Westberg

Johan Liljeberg Nopp Camilla Egberth

Lars Åke Landén
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-03-16

Lars Östbom Jan Green Daniel Önell
Auktoriserad revisor

Motala 2021-03-16
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