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Den tryckta årsredovisningen har ej varit föremål för revisorernas granskning.
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”ETT SAMHÄLLE FÖR GENERATIONER”
Vi har under 2018 jobbat med att ta fram Bostadsstiftelsen Platens 
nya vision. Ett arbete som all personal och styrelse jobbat med. Efter 
en del turer och funderingar så ser du var vi landade i rubriken,

Ett samhälle för generationer  

Stanna upp lite och fundera, läs gärna orden en gång till. Det är 
mycket som ryms inom dessa fyra ord. Vi vill mer än att enbart 
erbjuda en lägenhet/lokal, vi vill att den skall passa och räcka över 
längre tidsperioder. 
Vårt stadsdelsutvecklingsprojekt på Ekön och engagemanget i Char-
lottenborg är fina exempel på att vi engagerar oss lite mer i Motala. 
Vårt hållbarhetsarbete är ett annat exempel som passar bra in i vår 
vision.

Uppgraderingen av området vid Ulaxgatan är färdigställt. Det känns 
som en ny ”stadsdel”, som upplevs betydligt tryggare med öppenheten 
mot Lasarettsgatan. Nu jobbar vi vidare på Väster med att uppgradera 
ventilation och trapphus, stora ingrepp som ger bättre inomhusmiljö 
och lägre energiförbrukning. 

Nyproduktion av två nya hus med 42 lägenheter i Gamla Stan växer 
fram som kompletterar och förnyar stadsdelen, inflyttning i decem-
ber 2019. Vi har gjort många åtgärder i Gamla stans äldre hus såsom 
individuell elmätning, nytt värmesystem, renovering av hissar och 
loftgångar. Vi inventerar och projekterar för en kommande genom-
gripande renovering och uppgradering av husen.

Under året har vi tecknat avtal med Hyresgästföreningen om nya hyror 
för 2019. Hyreshöjningen landade på 2,01 % i genomsnitt. Det ger oss 
möjlighet att hålla en fortsatt hög takt i vårt renoveringsprogram av 
våra fastigheter. 
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Vi har även sålt fastigheter, 36 lägenheter i Tjällmo är vår stora försäljning under 
2018 men vi har även sålt 3 av 4 tomter i Nykyrka där köparna avser att bygga nya 
enfamiljshus. Jättekul att se att vi kan vara en del i att utveckla Nykyrka. Totalt gav 
försäljningarna en reavinst om 7,4 miljoner som vi kan använda till att renovera 
våra fastigheter.

Vi har även sålt vår serviceverkstad som ligger på Vintergatan till Max Burgers AB 
som avser att öppna en MAX restaurang där. Vi hälsar dem välkomna till Motala 
och väntar på att de kan börja bygga. När Lalandia öppnar så skall vi nog inte ligga 
som närmsta granne. Vår tanke är att Max kommer att fylla den luckan mycket 
bättre vi någonsin kan göra.
Vi förnyar vår nya serviceverkstad som vi under året inköpt, även den ligger på 
Vintergatan, men precis i andra änden. 

Vi går vidare med vårt hållbarhetsarbete. Det är en förutsättning för att vi skall 
kunna utveckla vår verksamhet och vårt samhälle på ett positivt sätt. Idag är håll-
barhet en viktig del för oss i vardagen och vår ambition är att ständigt utveckla 
vårt arbete. Under 2018 gjorde vi vår första intressentdialog, riskanalys och en 
väsentlighetsanalys. Genom arbetet framkom fem hållbara fokusområden som vi 
aktivt kommer att arbeta med. Läs gärna mer om vårt arbete i denna årsredovisning 

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

Motala i mars 2019

Lars Åke Landén
Verkställande direktör
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VISION 

Under 2018 har styrelsen och samtliga i personalen arbetat fram en ny 
vision för Bostadsstiftelse Platen. 

Visionen, som fastställts av Bostadsstiftelsen Platens styrelse, lyder: 
Ett samhälle för generationer. 

VÄRDEGRUND 

Bostadsstiftelsen Platens värdegrund, som fastställts av styrelsen, ska 
genomsyra verksamheten med syfte att skapa trygghet och förtroende hos 
medarbetare, kunder, leverantörer och övriga som kommer i kontakt med 
företaget. 

Bostadsstiftelsen Platens värdegrund sammanfattas i nedanstående värdeord, 
med presenterad definition. 

Respekt 
Allas uppträdande och handlande på ett sätt att alla känner sig väl bemött 
och lyssnad till. 

Engagemang 
Allas intresse för Bostadsstiftelsen Platens och samhällets framgång och 
utveckling. 

Delaktighet 
Allas medverkan och inbjudan till andra personers medverkan. 

Ansvar 
Allas ansvar för individuella, gruppens och Bostadsstiftelsen Platens åtaganden.

AFFÄRSIDÉ 

Bostadsstiftelsen Platen ska erbjuda ett varierat utbud av ändamålsenliga 
och efterfrågade bostäder, boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med 
en hyresnivå som upplevs prisvärd. 

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL

Bostadsstiftelsen Platens övergripande mål är: 

• God och välskött ekonomi, vilket är överordnat 
 de övriga verksamhetsmålen 

• Väl underhållna och framtidsinriktade fastigheter, 
 bostäder och boendemiljöer 

• Engagerade och motiverade medarbetare 

• Nöjda kunder 

• Ett aktivt miljöarbete 

VARUMÄRKESLÖFTE 

Bostadsstiftelsen Platens varumärkeslöfte är ”Bo bra där du lever – 
lev bra där du bor” och signalerar att boende och inte bara bostäder 
är viktigt för Bostadsstiftelsen Platen. Allt som skapar trivsel i och 
runt hemmet bidrar till ökad livskvalitet.

ORGANISATION 

Företaget är uppdelat i fem avdelningar och sju arbetsplatsenheter.

Mål för verksamheten
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VD-stab

Ekonomi

BoService

ByggServiceTeknik

Marknad Kundcenter

Centrum

Ekön

Charlottenborg/Borensberg

Väster



LEDNINGSSYSTEM 

Under året har företaget prioriterat att arbeta med att identifiera hur han-
tering av personuppgifter sköts och i vilka system. Detta för att säkerställa 
att företaget lever upp till den nya lagen om lagring och användning av 
personuppgifter, den s k GDPR-lagstiftningen. Biträdesavtal har också teck-
nats med olika systemleverantörer och entreprenörer som har access i olika 
system. 

Under året har också förtydligande rutiner för ärende- och diariehantering 
samt dokumenthanteringsplaner tagits fram. 

ÖVERGRIPANDE FÖRÄNDRINGAR 

Under året har möjligheten för kund att betala sin hyra via e-faktura införts. 

Dessutom har driften av fibernätverket i samtliga fastigheter övertagits av 
iTUX.

Projektet med uthyrning av parkeringsplatser i respektive bostadsområde har 
fortsatt under hela 2018. Parkeringsbevakningen sköts i respektive område 
av Securitas.    
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VÅR HÅLLBARA VÄG 

1

SABO:s 
idéprogram 

ALLMÄNNYTTAN 
MOT ÅR 2030 
– ETT IDÉPROGRAM

TILL NYTTA FÖR KOMMUNERNA, BOSTADSOMRÅDENA OCH HYRESGÄSTERNA
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Väsentlighets-
analys

2
....... ......

Intressent-
dialog 

VÅR HÅLLBARA VÄG 

Världen står inför stora utmaningar och en hållbar utveckling är nödvändig 
för att få bukt med de negativa effekterna av t.ex. klimatförändringar, 
resursslöseri, miljöpåverkan och segregation. Idag är hållbar utveckling en 
viktig del i Bostadsstiftelsen Platens arbete och genomsyrar verksamhet på 
olika sätt. Själva begreppet hållbar utveckling blev ett globalt begrepp redan 

i slutet av 80-talet i samband med Brundtlandsrapporten och beskrivs som 
att man ska tillfredsställa dagens behov på ett sätt som inte undergräver 
möjligheten för framtida generationer att tillfredsställa sina. Hållbar utveckling 
består av tre hållbara ben, en ekologisk, en social och en ekonomisk.

Bostadsstiftelsen Platens ambition är att ständigt vidareutveckla sitt hållbar-
hetsarbete och under året 2018 genomförde Bostadsstiftelsen Platen för första 
gången en intressentdialog, riskanalys och en väsentlighetsanalys. Som första 
steg i hållbarhetsarbetet valde Bostadsstiftelsen Platen att använda sig av 
SABOs idéprogram - Allmännyttan mot år 2030 (steg 1). Från idéprogram-
met valdes 14 konkreta hållbarhetsområden som representerade åtgärder 
inom hållbarhetens tre ben. De 14 hållbarhetsområden användes vidare i 
intressentdialogen och riskanalysen. Till intressentdialogen (steg 2) valde 
Bostadsstiftelsen Platen sin största intressegrupp, hyresgästerna, som fokusgrupp. 

Intressentdialogen genomfördes indirekt genom en enkätundersökning via 
medarbetare som arbetar nära hyresgästerna. I enkätundersökningen fick
medarbetarna svara på hur de uppfattat intresset hos hyresgästerna för de 14 
hållbarhetsområdena. 
Resultaten togs därefter vidare till väsentlighetsanalysen där de vägdes mot 
resultaten från riskanalysen. Riskanalysen (steg 3) gjordes av 
Bostadsstiftelsens Platens ledningsgrupp som fick värdera vilka risker som 
skulle kunna uppstå om inte Bostadsstiftelsen Platen väljer att genomföra de 
14 hållbarhetsområdena. 
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Väsentlig betydelse för Bostadsstiftelsen 
Platen och dess hyresgäster

Mindre betydelse för Bostadsstiftelsen 
Platen och dess hyresgäster

A

B

C

ATT LÄGENHETERNA BÖR 
VARA ENERGIEFFEKTIVA

ETIK

ATT INNEHA VÄL FÖRANKRADE 
ETISKA RIKTLINJER OCH SÄKERSTÄLLA 
ATT INGEN FORM AV DISKRIMINERING 

ELLER KORRUPTION SKER

ATT ANVÄNDA FÖRNYBARA 
ENERGIKÄLLOR I VERKSAMHETEN

ATT INTE ANVÄNDA PRODUKTER 
OCH MATERIAL SOM ÄR 

MILJÖ- OCH HÄLSOFARLIGA

ATT INSTALLERA LADDSTOLPAR

HÅLLBARA FOKUSOMRÅDEN

De fem fokusområdena för 2019-2020 är: 
•  Att installera laddstolpar 
•  Att inte använda produkter och material som är miljö- och hälsofarliga 
•  Att använda förnybara energikällor i verksamheten 
• Att inneha väl förankrade etiska riktlinjer och säkerställa att ingen form av diskriminering eller korruption sker  
• Att lägenheterna bör vara energieffektiva

De fem fokusområdena kommer att vara motorn i hållbarhetsarbetet och säkerställa att arbetet går framåt. Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att konkritisera 
fokusområdena i konkreta aktiviteter med mål och nyckeltal. 

De fem fokusområden ingår även i arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Är du intresserad av att läsa hela Bostadsstiftelsen Platens 
hållbarhetsrapport finner du den efter förvaltningsberättelsen i denna årsredovisning.

9

Illustration väsentlighetsanalys

Hållbarhetsområdena bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens för företagets 
ekonomi och varumärke. För att hantera, prioritera och minimera riskerna togs resultaten 
vidare till väsentlighetsanalysen. Genom väsentlighetsanalysen (steg 4) fick 
Bostadsstiftelsen Platen fram fem hållbara fokusområden (steg 5) som baserades på 
hyresgästernas intresse och Bostadsstiftelsen Platens riskvärde.
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1. BRÅSTORP
Blandad bebyggelse från låghus till höghus med närhet till både köpcen-
trum och skogsområde med motionsspår och stigar. 

2. GUSTAVSVIK
Trevåningshus som gränsar till en park med spontanidrottsplats. 
Närhet till mindre köpcentrum och vårdcentral. 

3. TEGELVIKEN
Loftgångshus i två våningar, där marklägenheterna har egen uteplats. 
Närhet till mindre köpcentrum, rekreationsområde och småbåtshamn. 

4. CHARLOTTENBORG
Trevåningshus till största delen med närhet till köpcentrum. Det finns en 
spontanidrottsplats och närhet till naturreservat med strövområden. 

5. EKENÄS
Tvåvåningshus uppbyggda runt tre innergårdar, där marklägenheterna har 
uteplats. Närhet till sjön Borens strand med badplats och naturreservat.  

6. VÄRDSHUSPARKEN
Parhus på Verkstadsön med närhet till betydelsefulla platser i Motalas historia. 
Granne med Motala ström och Göta kanal, kanalbåten passerar utanför fönstret. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.10. 11.

12.

13.

14.
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ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE

NYKYRKA GODEGÅRD TJÄLLMO

BORENSBERG

FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 TEAM VÄSTER

 TEAM CHARLOTTENBORG

 TEAM CENTRUM

 TEAM EKÖN

 TEAM BORENSBERG

7. CENTRUM
Tre- och femvåningshus med närhet till Stora Torget och Göta 
kanal. Närhet till centrums serviceutbud och knutpunkten för 
stadens kollektivtrafik. 

8. FACKLAN
Kedjebyggda trevåningshus i närhet av påfarten till bron över 
Motalaviken och nedfarten till Sveriges längsta insjöbad, 
Varamon. Närhet till mindre köpcentrum. 

9. GAMLA STAN
Fem loftgångshus och tio höghus, där många har sjöutsikt. Hiss 
till alla lägenheter. Närhet till Motala centrums utbud av service 
och aktiviteter.  

10. REDAREPLAN
Blandning av låghus och loftgångshus med närhet till Vätterns 
strand och utsikt över Motalabron. Närhet till livsmedelsaffär.

11. SOLFJÄDERN
Två- till fyravåningshus vid Vätternpromenaden med närhet till 
Motala centrum och stadsparken. Samtliga hus har hiss.

12. EKÖN
Blandad bebyggelse från tre- till åttavåningshus med närhet till 
både mindre och större köpcentrum. I närheten ligger strövom-
rådet Bondebacka med välkända radiomaster. 

13. GULDKULLEN
Enplansradhus med två uteplatser till varje lägenhet. Närhet till 
mindre och större köpcentrum, sjukhus och Bondebackas ströv-
områden. 

14. TORVMOSSEN
Loftgångshus i två våningar byggda kring sju innergårdar, där 
marklägenheterna har uteplats. 
Närheten till köpcentrum och mindre skogsområde. 

15. NYKYRKA, GODEGÅRD, 
BORENSBERG, TJÄLLMO, ÖSTERSTAD, FORNÅSA, KLOCKRIKE
I orterna utanför tätorten finns ett begränsat antal lägenheter, 
främst låghusbebyggelse. 

I Borensberg finns områden med enplansradhus, två- och trevå-
ningshus, en del med hög tillgänglighet. Samtliga Borensbergs 
lägenheter har närhet till vatten.

15.



FASTIGHETSUTVECKLING

En underhållsplan finns för de 94 fastigheterna som vi äger och under 2018 
har de s k ROT-renoveringarna avslutats på Ulaxgatan, Ekön. Dessutom har 
ett projekt för att installera s k FTX-ventilation på Väster startat.

I kundenkäten 2017 lyftes frågor om trygghet och säkerhet i våra bostads-
områden upp. Vi har därför utrustat fastigheter med bl a nytt skalskydd och 
nytt digitalt bokningssystem för tvättstugor. Dessutom har närvarostyrda 
LED-armaturer installerats i ett antal trappupp- och källargångar. Belysning-
en utomhus har också förstärkts genom nya LED-armaturer. Dessa åtgärder 
kommer att fortsätta ett antal år.  

PERSONALRESURSER

Vi arbetar med en kundnära fastighetsförvaltning och har egen personal både 
för att utföra reparationer i fastigheter och lägenheter samt för att sköta den 
yttre skötseln. 

KVALITETSSÄKRAD FASTIGHET 

Vi arbetar med begreppet Kvalitetssäkrad fastighet. När en fastighet uppnår 
samtliga de kriterier vi satt upp, så märks fastigheten genom en synlig dekal 
i trappuppgången. Kvalitetssäkrad fastighet ersätter tidigare trygghets- och 
miljömärkningar. 

STADSDELSUTVECKLINGSPROJEKT PÅ EKÖN 

Ett flerårigt stadsdelsutvecklingsprojekt har under året startats i en särskild del 
av bostadsområdet Ekön. 

En förstudie som mynnat ut i en nulägesanalys har gjorts och en projektledare 
har anställts. Projektet kommer att fokusera på tre områden för att skapa en 
ökad trygghetskänsla i området. De tre fokusområdena är inre miljö, yttre miljö 
och mötesplatser. 

SAMVERKAN MED BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET I MOTALA (BRÅMO) 

Motala kommun, Polisen, Bostadsstiftelsen Platen och ett flertal andra organi-
sationer samverkar inom BRÅMO och har under 2018 fokuserat många av sina 
insatser i Charlottenborg. Genom samverkan av aktiviteter har tryggheten ökat 
och brottsstatistiken minskat i bostadsområdet.

SAMVERKAN MED HYRESGÄSTFÖRENINGEN 

Boinflytandearbetet sker i nära samverkan med Hyresgästföreningen och styrs av 
en central boinflytandekommitté. Frågor bereds därefter i lokala arbetsgrupper som 
Hyresgästföreningen ansvarar för. Boinflytandearbetet kan vara i form av t ex 
diskussionsgrupper eller trygghetsvandringar. Bostadsstiftelsen Platen medverkar 
i arbetet med egen personal för att kunna ta tillvara på goda idéer och förslag. 

De lokala hyresgästföreningsavdelningarna ansvarar också för att genomföra 
trivselaktiviteter i våra bostadsområden. Mångfalden av aktiviteter gör att 
hyresgäster har ett smörgåsbord att välja bland. Under 2018 har det t ex arrang-
erats påsk- och julluncher, sillbord, midsommarfirande, marknader, bingo, boule 
och städdagar.
Dessutom medverkar Hyresgästföreningen med personal och resurser vid andra 
aktiviteter som stöd t ex grillkvällar på våra sommarklubbar, fikaansvariga vid El 
Sistema-avslutningar och på Platendagen.
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FÖRDELNING AV KOSTNADER 
På tio år har fördelningen av kostnadsmassan för-
ändrats och den största förändringen är att andelen 
som lagts på underhåll ökat från 15% till 29 % av 
kostnaderna. 
Dessutom har hyresbortfallet minskat med 7 % och 
värmekostnaderna minskat med 4 %.

Övriga kostnader 8% 

Hyresbortfall 3%

Underhåll 29%

Vatten 3%El 4%

Värme 14%

Sopor 2%
Fastighetsskatt 2%

Personal 15%

Avskrivningar 12%
Räntor 3%

FÖRDELNING KOSTNADER

Fastighetsskötsel 4% 
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REPARATION OCH UNDERHÅLL

• I utemiljöerna har vi fokuserat på att klippa träd och häckar, men även   
 planterat nytt. 

•  Omfattande badrumsrenovering har skett på Tegelviksvägen 8.

•  Upprustning av skaterampen i Gustavsviksparken är gjord liksom 
 investering i ny lekutrusning på alla gårdar runt Gustavsviksparken. 

•  Vi har fortsatt arbeta med att byta ut och förbättra belysningen i alla   
 områden. Bråstorpskolan har fått ny belysning. Vid gaveln på    
 Råssnäsvägen 28 har vi färdigställt en fasadbelysning. 

•  På Råssnäsvägen 1 - 9 har trapporna nu bytts ut på loftgångarna och   
 projektet är färdigställt. 

•  Projektet med relining på fastigheterna på Gustavsvik har fortsatt under  
 hela året.

•  Nya ventilationsaggregat, så kallade FTX, har installerats på    
 Råssnäsvägen 18 - 24 , som en del av vårt hållbarhetsarbete. Mer om   
 vårt hållbarhetsarbete kan läsas i vår hållbarhetsrapport. Åtgärden 
 innebär att inomhusklimatet förbättras med jämnare temperatur och 
 tystare inomhusmiljö. I samband med projektet installeras också nya   
 taggsystem, lägenhetsdörrar och postboxar.

AKTIVITETER

•  På Tegelviksvägen och Råssnäsvägen har vi jobbat mycket tillsammans   
 med våra hyresgäster för att förbättra utemiljön. Vi har haft flera 
 utedagar tillsammans, där fokus varit att få det rent och snyggt. 

•  Lilljulsaktivitet på Områdeskontoret i Gula Huset där vi bjöd på glögg,   
 kaffe, pepparkakor och godis och musikunderhållning av Leif Jonsson. 

•  Lilljulsaktivitet i Hyresgästföreningens närlokal på Gnejsvägen där vi bjöd  
 på glögg, kaffe, pepparkakor och godis och musikunderhållning av 
 Leif Jonsson. 

•  Aktiviteten Tomtenatt på Väster som lockade 60 deltagare med hjälp av  
 Motala Kristna Förbund.

•  Aktiviteten Med kärlek möts vi med Mellanösterntema under    
 Kärleksveckan lockade cirka 50 deltagare med hjälp av Motala Kristna   
 Förbund. 

•  I samverkan med El Sistema/Kulturskolan arrangerades Gustavsviksfesten  
 med cirka 550 besökare. 

•  Totalt 58 tjejer och killar deltog i Sportis After School-verksamheten i   
 Råssnässkolan vid åtta tillfällen. Antalet deltagartillfällen blev 142.

•  Totalt 66 tjejer och killar deltog i Sportis sommarklubb-
 verksamheten under vecka 25. Antalet deltagartillfällen blev 245.

•  Platen Cup i boule arrangerades för hyresgäster i bostadsområdet i 
 samverkan med Boule von Platen den 31 maj. 

•  Två kul med boll-aktiviteter för 5-7-åringarna genomfördes med 35 barn  
 på näridrottsplatsen i samverkan med BK Zeros.  OMRÅDESSAMMANFATTNING

 DELOMRÅDE  ANTAL LGH

 Bråstorp  239

 Gustavsvik  635

 Tegelviken  428

 Totalt Team Väster  1 302*

   *Antal specialbostäder 132

 Förklaring av tabell: 

 Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde 
 inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder.  

OMRÅDESSTATISTIK

TEAMOMRÅDE FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET

Väster 2,3 

Förklaring: 

Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centra-
la felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde.
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REPARATION OCH UNDERHÅLL

•  I vårt pågående jobb med trygga och hållbara miljöer har vi fortsatt  
 med riktade underhållsåtgärder. 
 I trapphusen på Lustigkullevägen 6 - 44 är all belysning utbytt till  
 närvarostyrd LED-belysning. I och med detta så har vi färdigställt 
 projektet med belysning i hela Charlottenborg. 

•  Vi har dessutom, utifrån olika förslag i vår kundenkät, satsat 
 ytterligare på trapphusen genom att påbörja målning av dem, detta  
 kommer att fortsätta under kommande år.

•  Även i vår utemiljö har en hel del åtgärder gjorts för att hålla en  
 trygg, trevlig och lättskött miljö. Vi har anlagt nya plattytor på  
 Lustigkullevägen 6 samt tagit bort sly och buskage vid ett flertal 
 gårdar. Vi har också arbetat med grönytorna framför våra fastigheter,  
 där vi tar bort överväxt buskage och ersätter med nytt gräs och 
 prydnadsträd. De första ytorna är framför Lustigkullevägen 9, 11 & 13.

•  Nytt tak har lagts på fastigheterna vid Strandvägen 90-92.

•  På Torpavägen i området Ekenäs så har projektet med fasader & 
 målning fortsatt. 

•  På Ekenäs har vi också genomfört åtgärder i utemiljön, bland annat  
 har vi lagt nytt golv vid entréer till tvättstugorna.

• Vid Eriksbergsgatan och Strömsborgs Vårdboende har vi satsat på  
 djupbehållare, så kallade moloks, för hushållssopor samt gröna påsen.  
 Hela förvaltningsområdet är därmed utrustad med djupbehållare.

• På våra fastigheter vid Verkstadsvägen så har jobbet med klinkers-
 lagning på balkonger slutförts.

• Vi har också utfört underhållsåtgärder samt förbättringar i utemiljön  
 vid de kommunala vårdboenden som vi förvaltar i vårt område.

AKTIVITETER

• Lilljulsaktivitet vid julmarknaden i Charlottenborgs centrum där vi bjöd  
 på glögg, kaffe, pepparkakor och godis och musikunderhållning av Leif  
 Jonsson. 

•  I samverkan med El Sistema/Kulturskolan arrangerades Charlottenborgs- 
 festen med cirka 450 besökare. 

• En aktivitetsdag för hela familjen, kallad Platendagen, genomfördes med  
 16 medverkande föreningar och mängder av olika aktiviteter och upp-  
 trädanden i anslutning till Charlottenborgs centrum.

•  Totalt 170 tjejer och killar deltog i Drop in-verksamheten vid    
 Charlottenborgs centrum under två sommarveckor. Antalet deltagartill-  
 fällen blev 649.

•  Totalt 110 tjejer och killar deltog i Sportis sommarklubb-verksamheten   
 under vecka 26. Antalet deltagartillfällen blev 318.

• Platen Cup i boule arrangerades för hyresgäster i bostadsområdet i 
 samverkan med Boule von Platen den 14 juni. 

• En aktivitet med såpahockey arrangerades av MAIF Hockey för förskola,  
 skola och andra intresserade i Charlottenborg i september.  

  OMRÅDESSAMMANFATTNING

 DELOMRÅDE  ANTAL LGH

 Charlottenborg  919

 Ekenäs  119

 Värdshusparken  12

 Totalt Team Charlottenborg  1 050*

   *Antal specialbostäder 186

 Förklaring av tabell: 

 Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde 
 inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. 

OMRÅDESSTATISTIK

TEAMOMRÅDE FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET

Charlottenborg 2,0

Förklaring: 

Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala 
felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde.



Fö
rv

al
tn

in
gs

om
rå

de
 C

en
tr

um
Ce

nt
ru

m

18



19

REPARATION OCH UNDERHÅLL

• Taken på Redareplan 2 – 6, Båtsmansgatan 14 och den intilliggande  
 garagelängan har gjorts rena.

• Tre loftgångar i Gamla stan har färdigrenoverats under året.
 
• En del i vårt hållbarhetsarbete är energibesparingar och i Gamla stans  
 fastigheter har vi utfört isolering av vindar. Mer om vårt hållbarhets- 
 arbete kan läsas i vår hållbarhetsrapport.

• Fläktar och ventilationsaggregat har bytts ut i fastigheterna Prinsen,  
 Redaren samt Köpebrevet.

• På Platensgatan 17 har man bytt styrutrustning i undercentralen och  
 installerat värmemätning till samtliga 16 lägenheter.

• I bostadsområdet Facklan är montering av ny lekparksutrustning gjord  
 på Medevivägen 51. Dessutom är samtlig entrébelysning utbytt och ny  
 uppskyltning gjord. Vid Lyckornas centrum är stolpbelysningen också  
 utbytt.

• Trapphusbelysningen är bytt i fastigheten Telefonen.

AKTIVITETER

• Lilljulsaktivitet i Framtidslokalen på Nedre Borgmästaregatan där vi bjöd på  
 glögg, kaffe, pepparkakor och godis och musikunderhållning av Leif Jonsson  
 vid två tillfällen. 

• Lilljulsaktivitet i Hyresgästföreningens närlokal på Luxorgatan där vi bjöd  
 på glögg, kaffe, pepparkakor och godis och musikunderhållning av Leif   
 Jonsson vid ett tillfälle.
  
• Den populära aktiviteten Allsång i Gamla stan genomfördes av    
 Intresseföreningen Gamla stan i samverkan med ABF och Bostadsstiftelsen  
 Platen. Aktiviteten ägde rum under sex torsdagseftermiddagar och lockade  
 över 1 100 deltagare. Allsångsledare var Ulf Holmertz, som också hade en  
 mängd gästartister på scen. 

• En familjedag med tema återvinning genomfördes i samverkan med den   
 lokala Hyresgästföreningen. Tipspromenad och korvgrillning lockade drygt  
 50 deltagare i värmen. 

• En familjedag med tema ”Lilla Almedalen” med barnaktiviteter, uppträdande  
 och politisk debatt i samverkan med Intresseföreningen Gamla stan och ABF  
 i augusti och lockade drygt 130 deltagare. 

  OMRÅDESSAMMANFATTNING

 DELOMRÅDE  ANTAL LGH

 Centrum  64

 Facklan  299

 Gamla stan  832

 Redareplan  127

 Solfjädern  50

 Totalt Team Centrum  1 372*

   *Antal specialbostäder 13

 Förklaring av tabell: 

 Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde 
 inklusive de bostäder som hyrs ut som specialbostäder. 

OMRÅDESSTATISTIK

TEAMOMRÅDE FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET

Centrum 2,4

Förklaring: 

Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centra-
la felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde.

NYBYGGNATION

Den 29 juni togs första spadtaget för två nya hus på byggklara tomter i 
Gamla stan. De två husen kommer att inrymma totalt 42 lägenheter. I novem-
ber genomfördes en marknadsaktivitet, där lägenheter och hus gick att titta 
på i 3D-miljö, i 360-miljö m m.   
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AKTIVITETER

• Vi fortsätter det fina samarbetet med Eköns och Torvmossens lokala 
 hyresgästföreningar.

• Under våren anordnades den årliga blomdagen där vi på Platen tackade  
 för den hjälp vi fått med att sopa undan gruset på gårdarna. Som tack för  
 hjälpen vi delade ut blommor, bjöd  på korv och ordnade med tipspromenad.

• På Guldkullen deltog vår personal i den årliga bouleturneringen.

• Varje midsommar har vi som tradition att äta sillbord tillsammans med   
 hyresgästerna i Hyresgästföreningens lokal
.
• Lilljulsaktivitet i gemensamhetslokalen på Ulaxgatan där vi bjöd på glögg,  
 kaffe, pepparkakor och godis och musikunderhållning av Peter & Anders. 

• Totalt 96 tjejer och killar deltog i drop-in-fotbollsaktivitet i    
 Zederslundshallen vid åtta tillfällen. Antalet deltagartillfällen blev 441.

• Totalt 91 tjejer och killar deltog i Sportis After School-verksamheten vid  
 åtta tillfällen i Vätternskolan. Antalet deltagartillfällen blev 152.    

• Totalt 42 tjejer och killar deltog i Sportis After School-verksamheten i   
 Norra skolan vid åtta tillfällen. Antalet deltagartillfällen blev 101.    

• Totalt 125 tjejer och killar deltog i Sportis sommarklubb-
 verksamheten under vecka 27. Antalet deltagartillfällen blev 355.    

• Platen Cup i boule arrangerades för hyresgäster i bostadsområdet i 
 samverkan med Boule von Platen den 28 juni. 

• En kul med boll-aktivitet för 5-7-åringarna genomfördes med 16 barn på  
 näridrottsplatsen i samverkan med LSW IF.   OMRÅDESSAMMANFATTNING

 DELOMRÅDE  ANTAL LGH
 Ekön  1 196
 Guldkullen  96
 Torvmossen  237
 Godegård  38
 Nykyrka  27
 Totalt Team Ekön  1 594*

   *Antal specialebostäder 102
 Förklaring av tabell: 
 Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde 
 inklusive de bostäder som hyrs ut som specialebostäder. 

OMRÅDESSTATISTIK
TEAMOMRÅDE FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET
Ekön 2,3
Förklaring: 
Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala 
felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde.

REPARATION OCH UNDERHÅLL

• Vi har målat källare och korridorer på Lasarettsgatan och i samband med  
 det även bytt ut alla armaturer till LED-belysning. 

•  På Kråkrisvägen 2 - 10 har vi målat tvättstugor och bytt belysning.   
 Framför Kråkrisvägen 28 har vi även kompletterat med stolpbelysning.

•  Vi har förenklat skötseln genom att ta bort kantstenar och kompletterat  
 våra rabatter med nya buskar på Kråkrisvägen 34 - 40. 

•  Vi har investerat i en robotgräsklippare vid vårdboendet Solbacken.

• Vi har bytt staketet längs gångbanan Styvingevägen 16 - 26 samt asfalterat  
 gångbanan längs Bergsättersvägen till busshållplatsen. 

• Vi har kompletterat med gummimattor på lekplatserna på Kråkrisvägen 
 14 -16 och Styvingevägen 8 och 12. 
 Lekplatsen vid Unnarydsvägen i Godegård har också färdigställts.

• Förbättringarna av utemiljön på Ulaxgatan är gjord. 
 Dessutom har renovering gjorts av samtliga garage på Ulaxgatan.   
 Åtgärderna har omfattat byte av takplåt, utbyte och målning av panel   
 samt, som en del av vårt hållbarhetsarbete, utbyte av de gamla fläktarna  
 till nya värmepumpar i garagen. Mer om vårt hållbarhetsarbete kan läsas i  
 vår hållbarhetsrapport.

• Målning av fasader på Karolinervägen 5-12 och radonsanering vid   
 Karolinervägen 8 i Nykyrka är genomfört. 

•  Samtliga lägenhetsdörrar på Guldkullen har bytts ut.
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  OMRÅDESSAMMANFATTNING

 DELOMRÅDE  ANTAL LGH

 Borensberg  320

 Fornåsa  12

 Klockrike  18

 Tjällmo  34

 Österstad  10

 Totalt Team Borensberg  394*

   *Antal gruppboendebostäder 48

Förklaring av tabell: 

Spalten redovisar antal lägenheter i respektive uthyrningsområde inklusive 
de bostäder som hyrs ut som gruppboendebostäder. 
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REPARATION OCH UNDERHÅLL

•  I våra bostadsområden i Borensberg har vi satsat på djupbehållare för  
 hushållssopor samt gröna påsen. Djupbehållare, så kallade moloks, är  
 nu nergrävda, vilket gör att vi kan säkerställa hanteringen av restsopor  
 i våra områden. En del asfaltering kring dessa kan kvarstå. Det kommer  
 att åtgärdas så fort det är möjligt att genomföra.
 
• Vid Vårdcentralen och Svanen i Borensberg så har taktvätt 
 genomförts samt även lagning och målning av vissa fasader.

• Vid Vallgatan och Hamnvägen i Borensberg så har markarbete slut- 
 förts mellan de nybyggda husen och befintliga hus, vilket vi hoppas  
 ska ge en fin utemiljö i området.

•  På våra yttre områden Österstad, Fornåsa, Klockrike & Tjällmo har vi  
 bytt ut samtliga garageportar och vi har bytt en hel del belysning  
 kring garagen för ökad trygghet.

•  I Österstad har vi målat entrépartier och en del träytor.

•  I Tjällmo har vi bytt ut värmepannor i några hus.

•  På Vårdcentralen i Borensberg har vi påbörjat utbyte av tre stycken  
 dörrpartier.

• Generellt för hela området är att vi utfört en del markarbete med träd,  
 buskage m.m. för att fortsätta vårt pågående projekt med att skapa  
 trygga och lättskötta områden. 

• Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi även detta år investerat i  
 ny LED-belysning. Dessa ska monteras under 2019. Mer om vårt 
 hållbarhetsarbete kan läsas i vår hållbarhetsrapport.

AKTIVITETER

• Aktivitet kring sopsortering tillsammans med Motala kommun i samband  
 med lansering av nya insamlingskärl.
 
•  Lilljulsaktivitet på Områdeskontoret på Boregatan där vi bjöd på glögg,   
 kaffe, pepparkakor och godis och musikunderhållning av Peter & Anders. 

•  Med hjälp av Västers BTK anordnades Platen Cup i bordtennis för 
 hyresgäster och andra intresserade i Borensberg och omkringliggande   
 orter. Totalt 19 personer deltog. 

OMRÅDESSTATISTIK

TEAMOMRÅDE FELANMÄLNINGAR/LÄGENHET

Borensberg 2,5

Förklaring: 

Statistiken visar hur många serviceorder som registrerats via den centrala 
felanmälansfunktionen i snitt per lägenhet i respektive teamområde.



INTRESSEREGISTRET

Sedan införandet av ett nytt system för uthyrning i maj 2016 har antalet 
intressenter som söker lägenhet stadigt ökat. Under 2018 har antalet 
registrerade stigit till 10 121 personer, vilket är en ökning med drygt 28 % 
jämfört med förra årsskiftet. 
 
UTHYRNINGSVERKSAMHET 

Under året har 739 lägenhetskontrakt skrivits, vilket är en minskning med drygt 
9 %. Dessutom har projektet med uthyrning av parkeringsplatser fortsatt under 
året. Totalt har 545 kontrakt på parkeringsplatser tecknats under året. Projektet 
kommer att fortsätta under 2019.
Arbetet med att uthyrning av lokaler har utvecklats. Vid årsskiftet fanns 188 
lokaler, varav 171 var uthyrda. 

UTHYRNING I NYPRODUKTION

I juni 2018 togs det första spadtaget för 42 nya lägenheter i Gamla stan. I 
oktober släpptes lägenheterna för uthyrning, trots att de inte står färdiga för 
inflyttning förrän i december 2019. Vid årsskiftet 2018/2019 var 39 lägenheter 
kontrakterade.

MARKNADSAKTIVITETER FÖR ÖKAD UTHYRNING

Under året medverkade vi som huvudsponsor och med en monter om nypro-
duktion på Motala Expo 16-17 mars.  
Vi arrangerade en aktivitetsdag för hela familjen, den s k Platendagen. 2018 
genomfördes den i Charlottenborg den 2 juni.
Platen har annonserat via digital annonsering på Motalatorget.se. I övrigt har 
traditionell annonsering gjorts i Östgöta Correspondenten, Motala Vadstena 
Tidning, ÖstgötaTidningen, Länstidningen Östergötland samt Expressen. 

SAMVERKAN

Bostadsstiftelsen Platen är medlemmar i olika sammanslutningar som Hamn-
rådet och Livet i Motala för att öka Motalas attraktionskraft och bidra till att 
stärka Motalas varumärke som boendeort. Företaget är också medlemmar i 
Tillväxt Motala och Nyföretagarcentrum Västra Östergötland.

PLATENKORTET, SPONSRING OCH AKTIVITETER

Under året har 37 olika företag erbjudit Platens hyresgäster särskilda rabatter 
via Platenkortet. Dessutom kan hyresgäster använda Platenkortet hos många av 

de föreningar som vi sponsrar för t ex rabatterade entréavgifter. Vi har under 
året även haft särskilda utlottningar på Platenkortet av t ex biljetter.
Bostadstiftelsen Platen sponsrade totalt 28 organisationer, föreningar och olika 
evenemang i Motala som syftar till att ge våra hyresgäster upplevelser eller 
förmåner. De flesta sponsoravtalen finns inom sport- och kulturområdet.

Totalt gavs 143 olika erbjudanden via Platenkortet som lockade 1 627 hyresgäs-
ter till engagemang. Genom sponsoravtalen erbjöds också 100 olika aktiviteter 
som tillsammans lockade 9 123 personer. 16 föreningar deltog i Platendagen, 
utifrån sitt sponsorsåtagande och förutom det fick Bostadsstiftelsen Platen hjälp 
motsvarande 69 personaldagar av föreningarna och organisationerna till olika 
aktiviteter. Genom sponsoravtalen har Bostadsstiftelsen Platens logotype varit 
synlig på 46 olika platser.

Vi medverkade även under 2018 i utbildningsmaterialet Natur- & Miljöpärmen 
som används i grundskolorna och riktar sig till årskurserna 4-6. Materialet delas 
ut gratis i skolor och hjälper till att skapa förståelse för miljöarbetet, som t ex 
sopsortering.

Genom engagemanget i Kärleksveckan deltog Bostadsstiftelsen Platen som 
huvudsponsor till veckan samt som medarrangör till en mängd olika aktiviteter. 
Bland aktiviteterna märktes bl a konsert med Pernilla Andersson, aktiviteten Med 
kärlek möts vi – Mellanösterntema, musikcafé, Motalakväll med livemusik samt 
Earth Hour-café.

Bostadsstiftelsen Platen inbjöd sina hyresgäster till en julkonsert den 21 decem-
ber i samverkan med Motala kammarkör. 110 hyresgäster besökte konserten. 

Vid ljusvandringen på nyårsafton deltog Bostadsstiftelsen Platen tillsammans 
med andra företag och organisationer till en aktivitet som lockade tusentals 
besökare. Aktiviteten genomfördes för elfte året i rad. 

KLASSFOTBOLL MED PLATEN 

För andra året deltog Bostadsstiftelsen Platen som huvudsponsor till aktiviteten 
Klassfotboll med Platen med Borens IK. Till den aktiviteten bjuds elever från 
förskoleklass till år 6 in till en familjedag med fotboll och motion i fokus.
64 lag med 685 barn deltog i aktiviteten som lockade drygt 4 000 besökare till 
Borens Idrottsplats, som genomfördes en solig dag i maj. 
Bostadsstiftelsen Platen är engagerad i aktiviteten även under 2019.
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UTHYRNINGS- OCH MARKNADSSTATISTIK 20181231 20171231

Antal vakanta lägenheter 39 75

Antal skrivna lägenhetskontrakt 739 815

Uthyrningsgrad, lokaler 90 % 88 %

Samtal till Kundcenter 13 161 14 950

Samtal till central felanmälan 9 439 9 496

Total svarsfrekvens på telefon 94,6 % 91,8 %

Antal serviceorder från central 
felanmälan 10 896 10 777

Besök i Kundcenter 16 677 16 799

Antal sponsorkontrakt 28 23
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VAKANTA LÄGENHETER

År

I siffran vakanta lägenheter ingår lägenheter som vid 
årsskiftet inte hade ett skrivet kontrakt eller ett kontrakt 
skrivet med senare inflyttning samt de lägenheter som 
har en uthyrningsspärr, t ex evakueringslägenheter som 
nyttjas vid renoveringar.

INFORMATION TILL HYRESGÄSTER

Kundtidningen, Vi i Platen, har under året utkom-
mit med fyra nummer. Antalet nummer har utökats 
med två, sedan områdesbladen tagits bort. I övrigt 
informeras hyresgäster via trapphusblad eller via 
direktutskick i brevlådan.   

HEMSIDAN

Antalen unika besökare och antalet besök har 
minskat under året. Antalet besök på hemsidan blev 
cirka 315 000, vilket är en minskning med cirka 10 
%. På hemsidan publicerades i slutet av året en ny 
funktion, frågor & svar, som är tänkt att ge hyres-
gästen snabbare tillgång till svaren på de vanligaste 
frågorna.

MARKNADSAVDELNINGENS HÅLLBARHETSARBETE

För arbetet med motverkande av korruption, rättvis 
uthyrning, socialt ansvarstagande i uthyrningsverk-
samheten och sponsringsverksamheten hänvisas till 
Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsrapport. 
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Ekologisk hållbarhet såsom miljö- och energifrågor är en viktig del i Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsarbete. 
2018 har Bostadsstiftelsen Platen rapporterat in följande nyckeltal och områden, vilka även redovisas tillsammans 
med ytterligare information i hållbarhetsrapporten.

NYPRODUKTION

Under året har det pågått nyproduktion av 42 nya lägenheter inom området Gamla stan med inflyttning 2019. 
Samtidigt har arbete pågått med att ta fram nya detaljplaner inom det egna fastighetsbeståndet för att skapa 
byggbar mark för framtiden.

MILJÖ

Under året har företaget arbetat aktivt med miljöfrågorna, som en del av hållbarhetsarbetet. Fokus har legat 
kring innemiljö, avfallshantering och planering för etablering av laddningsstolpar för elfordon. Ökade krav 
på entreprenörers val av material bl.a. genom krav på lägsta bedömningsnivåer för material som får använ-
das samt dokumentation i miljödatabaser för större projekt.

ENERGIFÖRBRUKNING

En del av hållbarhetsarbetet är en återkommande prioriterad fråga att spara energi och arbeta med förny-
bara energikällor både av ekologiska och ekonomiska skäl. 
Under 2018 har Bostadsstiftelsen Platen fortsatt jobba mot de nationella målen med en energibesparing om 
20 % till år 2020 med startår 2008. 
Fram till och med 2018 har Bostadsstiftelsen Platen sparat 16,4 procent. Med en jämförelse mot 2017 inne-
bär detta en minskning med 5,2 %.
Flera faktorer har bidragit till energibesparingen. Värmeförbrukningen minskar bl.a. genom ombyggnatio-
ner från enbart frånluftsfläktar till ett balanserat från- och tilluftssystem med energiåtervinning (FTX), samt 
tilläggsisoleringar av främst vindar. 
Dessutom har ytterligare förbättrad övervakning och justeringar av anläggningar som har skett under året 
bidragit till den minskade energiförbrukningen.
För att minska elförbrukningen har vi fortsatt arbeta med utbyte av belysningsarmaturer till LED samt 
konverterat direktuppvärmda termogarage till kallgarage alternativt installerat värmepumpar. Två solcells-
anläggningar har dessutom haft sitt första helår i drift.

VATTENFÖRBRUKNING

Mängden vatten som förbrukas i fastigheterna ligger kvar på en jämn nivå. 1 391 liter/kvm vilket är direkt 
jämförbart med 2017 års nivå.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

20182014 2015 2016 2017 År

130

140

150

160

170

20182014 2015 2016 2017

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

20182014 2015 2016 2017

26

Energi, miljö och nyproduktion



27



Pe
rs

on
al Personal

Social hållbarhet såsom personalfrågor är en viktig del i Bostadsstiftelsen Platen hållbarhetsarbete. Under 2018 har 
Bostadsstiftelsen Platen rapporterat in om nedan följande områden och nyckeltal vilka även redovisas tillsammans 
med ytterligare information i Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsrapport 2018.

PERSONALOMSÄTTNING

Under 2018 har nio medarbetare avslutat sin anställning på Bostadsstiftelsen Platen. Av dessa är fem tjänste-
män och fyra kollektivanställda. En av tjänstemännen och två av de kollektivanställda avslutade sina anställ-
ningar för att gå i pension. Sju nya medarbetare har rekryterats. Av dessa är fyra tjänstemän och tre kollek-
tivanställda. Nyckeltalet för personalomsättningen är 8,4 %. 

KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER

Kompetensutveckling är ett ständigt pågående arbete och ett förhållningssätt för att möta de krav som ställs 
på medarbetarna. Kompetensutvecklingen har skett inom samtliga verksamhetsområden som teknik, byggser-
vice, projektledning, ledarutveckling, HR, IT, data, förvaltning, ekonomi, hållbarhet, upphandling, kulturmöten 
och arbetsmiljö. Totalt har 1884 utbildningstimmar genomförts vilket motsvarar ca 22,6 timmar/anställd.

HÄLSOTAL

Bostadsstiftelsen Platen erbjuder samtliga anställda samt styrelsens ledamöter ett friskvårdsbidrag om 1500 
kr/år för att stimulera till olika typer av friskvårdsaktiviteter. Under 2018 togs beslut att höja friskvårsbidraget 
till 2000 kr för 2019. Under 2018 var Bostadsstiftelsen Platen med och arrangerade tre olika motionslopp för 
medarbetarna. Sjukfrånvaron uppgick till 2,9 %.

FACKLIG SAMVERKAN

Bostadsstiftelsen Platen har kollektivavtal med Vision och Fastighetsanställdas förbund.
Bostadsstiftelsen Platen har tecknat lokalt samverkansavtal med båda fackföreningarna. Samverkansmöten 
genomförs varje månad och lokala samverkansträffar genom APT (arbetsplatsträff) genomförs på varje arbets-
ställe inom organisationen.
Företagets övergripande samverkansorgan sammanträder en gång varje månad.
Kvartalsvis sammanträder företagets skyddskommitté.

 ANTAL ANSTÄLLDA 2018 VARAV KOLLEKTIVANSTÄLLDA VARAV TJÄNSTEMÄN

 83 51 32
 Andel i % 61 39
 Kvinnor 3 17
 Män 48 15 
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Martina Sjökvist
Förvaltningschef 
(2014)

Lars Åke Landén
Verkställande 
direktör 
(2012)

Sören Wik
Personalchef 
(2000)

Karin Jönsson
Bygg- och teknikchef 
(2014)

Ulf-Henrik Östlund
Marknads- och 
kommunikationschef 
(2007)

Daniel Starkengren Styrelseordförande (2015)
Lena Bengtsson Ohlsson Vice ordförande (1999)
Johan Liljeberg Nopp Ledamot (2019)
Sten Westberg Ledamot (2019)
Camilla Egberth Ledamot (2019)
Urban Nilsson Suppleant (1999)
Peder Lund Suppleant (2015)
Roger Markström Suppleant (2019)

ÖVRE RADEN 
FRÅN VÄNSTER:

NEDRE RADEN 
FRÅN VÄNSTER:

Ledningsgrupp

Monica Fransson Suppleant (2019)
Mats-Erik Nordin Suppleant (2016) 
Alexander Gomez Ordinarie FF (2009)
Helene Orrstenius Ordinarie Vision (2017)
Stefan Ingesson Suppleant FF (2019)
Rickard Renemar Suppleant Vision (2017)
Lars Åke Landén VD (2012)
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Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen Platen får härmed avge följande berättelse över verksamheten under år 2018.

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) Stefan Ingesson Lindahl (FF)

PRESIDIUM
Ordförande Daniel Starkengren
Vice ordförande Lena Bengtsson Ohlsson

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda möten.

Lars Åke Landén är stiftelsens verkställande direktör.        

Revisorer, utsedda av kommunfullmäktige;

Ordinarie Suppleanter
Håkan Holmberg  (S) Bibbi Hallin (S)
Ragnar Gyberg  (M) Jan Green (L)

Auktoriserad revisor, utsedd av styrelsen, Elisabeth Carelind, KPMG AB.

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.
Stiftelsens säte är Motala.

Fördelat på orterna Motala, Borensberg, Tjällmo, Nykyrka, Godegård, Österstad, Fornåsa och Klockrike omfattade, vid årsskiftet 
2018/2019, 5 703 st (5 738 st) bostadslägenheter och 173 st (171 st) lokaler.

Anskaffningsvärdet för färdigställda fastigheter är 2 539 262 Kkr. (2 476 809 Kkr.), varav tomtvärde 67 700 Kkr. (66 556 Kkr.) 
och markanläggningar 35 453 Kkr. (35 663 Kkr.)

Fastigheternas taxeringsvärde är 2 284 082 Kkr. (2 211 328 Kkr.), varav byggnadsvärde 1 794 924 Kkr. (1 738 939 Kkr.)

Företaget är anslutet till SABO (de kommunala bostadsföretagens intresseorganisation), arbetsgivarorganisationen Fastigo och inköps-
organisationen Husbyggnadsvaror (HBV).

STYRELSE

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

REVISORER

VERKSAMHET

FÖRVALTNING

ORGANISATIONSANSLUTNING
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Vid förhandlingar med hyresgästföreningen beträffande hyrorna för 2018 och 2019 har parterna enats om förändring enligt nedan;  

  2019 2018 
Bostäder, varmhyra +2,03 % +0,67 %
Bostäder, kallhyra +1,95 % +0,71 %
Lokaler, med förhandlingsklausul +2,31 % +0,89 %
Varmgarage Oförändrat Oförändrat
Thermogarage Oförändrat Oförändrat
Kallgarage Oförändrat Oförändrat
Extra förråd Oförändrat Oförändrat
P-platser Oförändrat Oförändrat        

Om- och avflyttningar under året totalt 723 st (766 st) vilket motsvarar 12,7 % (13,3 %).

Antalet uthyrda lägenheter, vid årsskiftet 18/19, 5 664 st (5 663 st), vilket motsvarar 99,3 % (98,7 %) av lägenhetsbeståndet.

NYPRODUKTION
Förtätning i Gamla Stan, Motala, har påbörjats. Byggnationen består av totalt 42 lägenheter fördelade mellan två huskroppar. Planerat färdigställande december 2019.

RENOVERINGSPROJEKT
I Gamla Stan har befintlig bebyggelse kompletterats med konvertering av varmvatten- och värmeproduktion från direktverkande el till fjärrvärme. Individuell mätning 
av hushållsel har införts. Som en följd av tidigare investeringar och planer har en förstudie avseende genomgripande renovering skett.

ENERGIPROJEKT
På Väster har ett större energieffektiviseringsprojekt startats. Innebärande konvertering av befintlig ventilation till reglerad från- och tilluft med värmeåtervinning (sk FTX 
system). Detta innebär ett avsevärt förbättrat inomhusklimat för hyresgästerna. Renovering av trapphus och skalskydd ingår i projektet.

UNDERHÅLL

Kostnader för fastighets-, lokal- och lägenhetsunderhåll uppgår till 88 361 Kkr. (109 261 Kkr).

Under året har resurser avsatts för att genomföra de beställningar som gjorts av Platens hyresgäster inom ramen för det hyresgäststyrda underhållet (HLU).

Renovering av 124 badrum. Satsningen på skalskydd med passersystem och digital tvättstugebokning har fortsatt som planerat. 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, takfotsrenovering, utbyte av belysning till LEDarmaturer och garageportsbyten.

På lokalsidan har hyresgästanpassningar genomförts och på äldre- och gruppboenden har boenderum och badrum renoverats.

Under 2018 har, enligt tidigare beslut, radhuslägenheterna Klovstena 2:18 och 2:19 och markanvisningen Stenvadet 1-3 sålts. Avstyckning av Nykyrke 5:60-65 har 
skett varvid Nykyrke 5:121 och 5:122 bildats där alla tomter utom Nykyrke 5:65 är sålda. Förvärv av Lejonet 1 och nyproduktion av 42 lägenheter på fastigheterna 
Målaren 7 och Skepparen 7.

HYRESFÖRÄNDRINGAR

FLYTTNINGSSEKVENS

UTHYRNINGSSITUATION

AKTUELLT

FÖRÄNDRINGAR I 
FASTIGHETSBESTÅNDET



NYBYGGNATION OCH FÖRNYELSEPROJEKT
Projektering avseende ytterligare två hus i Gamla Stan pågår med planerad start 2019-2020. Arbete har skett med att söka möjliga platser för 
nybyggnation och förtätningar. Detaljplaneprocess avseende nyproduktion inom kvarteret Facklan i Motala har påbörjats.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Risk finns i att erforderlig hyresnivå vid nyproduktion inte kan uppnås utifrån hyresgästernas betalningsvilja. Klimatrisk finns som kan på-
verka framtida driftskostnader.

EKONOMISK RISK
Den genomsnittliga räntan i Stiftelsens låneportfölj uppgick till 0,78 % (0,77 %) inklusive kostnader för derivatinstrument per 2018-12-31. 
Vid en ränteförändring på +/- 0,5 % -enheter förändras genomsnitts- räntan med +0,05 % respektive -0,05 %.

Vid en hyreshöjning på 1% ökar hyresintäkterna med 3 476 Kkr. och vid en ökning med 1%-enhet i vakansgraden minskar de med 3 641 Kkr. 

På driftskostnadssidan identifieras utvecklingen i el- och uppvärmningskostnader som osäkerhetsfaktorer.

HÅLLBARHETSRAPPORT
Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsrapport, som ska upprättas i enlighet med 6 kap 11§ Årsredovisningslagen, ingår i den tryckta års-redo-
visningen.

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

(Belopp i Kkr)
 2018  2017  2016  2015

Nettoomsättning 395 179  414 028  373 352  370 790
Resultat före bokslutsdispositioner 42 121 59 418 11 094 17 665
Balansomslutning 1 572 037 1 509 223 1 396 511 1 324 383
Soliditet % 30,0  29,3  28,1  29,4
Antal lägenheter, st 5 703  5 738 5 765 5 751
Förvaltad yta, kvm 428 726  429 936 430 573 429 488

Årets förändring i eget kapital avser balansering av vinstmedel.

Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till 350 780 421,57 kronor. Styrelsen har beslutat överföra detta belopp i ny räkning.

FÖRVÄNTAD 
FRAMTIDA UTVECKLING,  

VÄSENTLIGA RISKER 
OCH OSÄKERHETSFAKTORER
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EKONOMI

FLERÅRSÖVERSIKT

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

VINSTDISPOSITION
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RESULTATRÄKNING 1, 2

NETTOOMSÄTTNING

Hyresintäkter 3   379 691 369 603 
Övriga förvaltningsintäkter 4       15 161 44 042 
Aktiverat eget arbete                    327 383

Summa nettoomsättning    395 179 414 028 

FASTIGHETSKOSTNADER
Drift 5   -173 288 -161 687 
Underhåll 6   -88 361 -109 261 
Fastighetsskatt         -7 990 -7 692 

Driftnetto    125 540 135 388 

Avskrivningar 7   -45 584 -41 582

BRUTTORESULTAT     79 956 93 806 

CENTRALA ADMINISTRATIONS- 
OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER
Avskrivningar 7   -248 -259 
Övriga kostnader 8, 10   -27 626 -25 474 

RÖRELSERESULTAT 9   52 082 68 073 

FINANSIELLA POSTER
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11     1 312 1 953  
Räntekostnader och liknande resultatposter 12    -11 273 -10 608 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER    42 121 59 418 

Bokslutsdispositioner 13   674 1 455 

Skatt på årets resultat 14   -12 923 -9 832 

ÅRETS VINST     29 872 51 041 

Resultaträkning
2018-01-01  – 2018-12-31  (Kkr)
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 Not   2018 2017
TILLGÅNGAR 1, 2

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 15   1 452 878 1 427 792
Inventarier 16   12 349 9 616 
Pågående ny- och ombyggnader 17          36 689 11 503

Summa materiella anläggningstillgångar    1 501 916 1 448 911 

Finansiella anläggningstillgångar 
Aktier och andelar 18   553 553
Övriga långfristiga fordringar 19   719     657 

Summa finansiella anläggningstillgångar    1 272 1 210 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    1 503 188 1 450 121 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm    403 490 

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 20   3 886 3 169 
Skattefordringar    3 307 3 445 
Övriga fordringar    466 1 984 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    6 326 4 594

Summa kortfristiga fordringar    13 985 13 192   

Kassa och bank 21   54 461  45 420      

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    68 849 59 102 
  
SUMMA TILLGÅNGAR    1 572 037 1 509 223 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2

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
Balanserad vinst    320 909 269 867
Årets vinst    29 872 51 041

Summa fritt eget kapital    350 781 320 908

SUMMA EGET KAPITAL    471 781 441 908

OBESKATTADE RESERVER 
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 23   - 29
Periodiseringsfonder 24   - 646

Summa obeskattade reserver    - 675

AVSÄTTNINGAR
Avsatt till pensioner    18 395 17 784
Uppskjuten skatteskuld 25   47 983 35 060

Summa avsättningar    66 378 52 844

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 26   903 403 884 996

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut    26 903 25 983
Leverantörsskulder    47 047 53 334
Övriga kortfristiga skulder    3 388 3 161
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27   53 137 46 322

Summa kortfristiga skulder    130 475 128 800

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    1 572 037 1 509 223
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2018-01-01  – 2018 -12-31  (Kkr.)

 Not   2018 2017
LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 28   42 121 59 418
Avskrivningar     45 832 41 841
Rearesultat    -7 767 -38 305
Betald skatt    138 299
Förändring av pensionsavsättning          611 785

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital    80 935 64 038

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR 
I RÖRELSEKAPITAL
Ökning (-)/minskning (+) av lager    87 81
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar    -931 -876
Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder      755 -14 979

Kassaflöde från den löpande verksamheten    80 846 48 264

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Ny- och ombyggnation fastigheter    -94 700 -156 808
Inköp av maskiner och inventarier    -7 275 -4 958
Försäljning av fastigheter och inventarier        10 905 42 763

Kassaflöde från investeringsverksamheten    -91 070 -119 003

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna långfristiga lån    46 000 99 000
Amortering av långfristiga lån      -26 673 -31 512
Ökning (-)/minskning (+) av finansiell 
anläggningstillgång            -62 -49

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    19 265 67 439

ÅRETS KASSAFLÖDE    9 041 -3 300

Likvida medel vid årets början          45 420 48 720

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT     54 461 45 420
   



38



N
ot

er

39

Noter   Belopp i kkr om inget annat anges

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 akti-
verats. Räntekostnad vid nybyggnad av fastighet aktiveras till dess projektet färdigställts. Bränsle- och varulager har värderats till anskaffningsvärde 
med avdrag för inkurans.     

Fordringar     
Hyres- och kundfordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.    

Intäkter     
Hyresintäkter aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkt. Vidaredebiterade kostnader för 
bland annat värme, vatten och el redovisas under posten övriga intäkter.  

Materiella anläggningstillgångar      
Stiftelsens fastigheter och inventarier har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för värdeminskning. Värdeminskning har skett enligt plan. 
Den planmässiga avskrivningen har fastställts till; Markanläggningar 5 %, Maskiner och inventarier 20 %, Datautrustning 33,33 %. 
Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder, vilka skrivs av med 1-5 %.

Komponent Nyttjandeperiod, antal år Komponent Nyttjandeperiod, antal år

Stomme 100 Yttertak 40
Fasad 60 Snickerier 40
Fönster 50  Tekniska installationer 20
El, VA, Ventilation 45 Restpost 35
Kulvert och dränering 40

Finansiella instrument     
Avtal om derivatinstrument ingås i syfte att uppnå önskad räntebindningstid i låneportföljen samt att minimera ränterisker. Intäkter och kostnader 
för derivatinstrument nettoredovisas under räntekostnader. Marknadsvärdesförändringar under derivatavtalens löptid redovisas inte i resultat-
räkningen. Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår 2018-12-31 till ett negativt värde på -3 214 Kkr (-6 445 Kkr).  

Uppskjuten skatt     
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Uppskjuten skatt har beräknats till aktuell skattesats..  

Marknadsvärdering av fastigheter
Extern värdering sker inte årligen, utan med visst intervall. Andelen externt värderat 2018 motsvarar 57 % av bokfört värde. För övriga beståndet 
har värdering skett internt i form av sk. desktopvärdering i marknadsvärderingsverktyg med justeringar för fastighetsunderhållets status och verkliga 
hyresintäkter.

Eventualförpliktelser, se not 29
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i 
balansräkningen.

 Not 1
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     2018 2017

 3 HYRESINTÄKTER
  Bostäder, brutto   357 211 349 909
  Outhyrt   -2 418 -4 146
  Kvarboenderabatter   -2 982 -3 074
  Hyresomfördelningsrabatter   -233 -334
  Hyresrabatter mm   -4 228 -3 949

     347 350 338 406

  Lokaler, brutto   24 977 23 651
  Outhyrt   -623 -636
  Hyresrabatter mm   -367 -183

     23 987 22 832

  Övrigt   8 354 8 365

  Summa hyresintäkter   379 691 369 603
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  HYRESKONTRAKTENS LÖPTIDER

  Löptid till år Antal Bedömt kontrakts- Andel i %
    värde 2019, Tkr

  2019 36 7 169  1,8 %
  2020 35 8 734  2,2 %
  2021 27 6 626  1,6 %
  2022 14 5 844  1,4 %
  2023- 5 3 555  0,9 %

  Summa lokaler 117 31 928  7,9 %

  Vakanta lokaler 4 512  0,1 %
  Bostäder  359 893  89,2 %
  Vakanta bostäder  4 290  1,1 %
  P-platser och garage  7 026  1,7 %

  Total  403 649  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.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Energiprojektet på Väster fortsätter under 2019 med en beräknad investeringsvolym på ca 30 100 Kkr. Den totala investeringen uppgår till 
ca 112 100 Kkr. och omfattar 7 fastigheter och projektet påbörjades 2018 och beräknas vara slutfört under 2021.

 Not  Kommentar
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  4  ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER
  Serviceavgifter, lokaler   1 156 1 098
  Ersättningar från hyresgäster   921 948
  Bostadsanpassningar   422 790
  Försäkringsersättningar   857 930
  Återvunna kundförluster   214 174
  Reavinst fastighetsförsäljning   7 394 38 206
  Övriga poster   4 197 1 896

  Summa övriga förvaltningsintäkter   15 161 44 042

 5 DRIFTKOSTNADER
  Fastighetsskötsel   49 479 43 214
  Reparationer   29 652 28 200
  Vatten   12 557 12 716
  Fastighetsel   13 401 13 045
  Uppvärmning   51 711 48 178
  Sophämtning   9 343 9 115
  Övriga driftkostnader   7 145 7 219

  Summa driftkostnader   173 288 161 687

 6 UNDERHÅLLSKOSTNADER
  Lägenhetsunderhåll   42 637 46 679
  Lokalunderhåll   3 453 3 457
  Fastighetsunderhåll   42 271 59 125

  Summa underhållskostnader   88 361 109 261

 7 AVSKRIVNINGAR
  Fastighetsförvaltningen
  Byggnader   40 369 37 074
  Markanläggningar   931 933
  Markinventarier   437 444
  Inventarier och data   3 847 3 131

  Summa   45 584 41 582

  Central administration
  Inventarier och data   248 259

  Summa   248 259



 9 PERSONAL 
  Medelantal anställda 

  Kollektivanställda
  Män     51 51
  Kvinnor     3 3 

  Tjänstemän
  Män    13 13
  Kvinnor    16 13 

  Totalt    83 80

  Redovisning av könsfördelning i företagsledningen 
  Styrelse
  Män    3 3
  Kvinnor    2 2

  Ledningsgrupp
  Män    4 4
  Kvinnor    3 3

  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

  Styrelse och verkställande direktör
  Lön    1 479 1 382
  Sociala avgifter enligt lag och avtal    948 894

  Summa styrelse och verkställande direktör    2 427 2 276
  Varav pensionskostnader    399 374
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 8 CENTRALA ADMINISTRATIONS-
  OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER     
   Administrations- och försäljningskostnader innehåller kostnader för 
  företagsledning, ekonomi, personal, marknad  och teknisk konsultation.  

  Personalkostnad   15 970 15 845 
  Utbildningskostnad        915 915
  IT-kostnad   3 196 2 484
  Marknadsförings- och försäljningskostnad   1 915 1 348
  Föreningsavgifter   830 789
  Övriga poster   4 800 4 093

  Summa övriga kostnader   27 626 25 474
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 9 Övriga anställda
  Lön    32 060 30 951
  Sociala avgifter, enligt lag och avtal    13 363 13 004
  Uttagsskatt    6 154 5 984

  Summa övriga anställda    51 577 49 939

  Varav pensionskostnader    2 120 2 497

  Bidrag för löner har erhållits med 541 Kkr (648 Kkr).
  
  Pensionskostnader
  För styrelsen finns inga avtal om pension.
          
  Pensionsförsäkringskostnader för verkställande direktör har kostnadsförts med 399 Kkr. (374 Kkr.).
  För tidigare verkställande direktör uppgår kapitaliserad pensionsskuld till 975 Kkr. (1 037 Kkr.)
  Verkställande direktören har tjänstepensionsrätt motsvarande 35 % (35 %) av bruttolön med
  pension från 65 års ålder. Övriga ledande befattningshavare har avtalsenlig pension från 65 års ålder.
  För övriga anställda gäller pensionsplan enligt KAP-KL, PFA, PA-KL och SAF-LO från 65 års ålder.   
     
  Avgångsvederlag
  För styrelsen finns inga avtal om avgångsvederlag. För verkställande direktören finns avtal om 6 månaders
  ömsesidig uppsägningstid samt avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

     2018 2017

 10 REVISIONSKOSTNAD
  Revisionsuppdrag, KPMG    107 90
  Andra uppdrag, KPMG     78 73
  Av Kommunfullmäktige utsedda revisorer    9 9

  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.
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 11 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
  Övriga finansiella intäkter    1 312 1 953
  Summa finansiella intäkter    1 312 1 953 

 12 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
  Räntor på fastighetslån   8 681 8 415 
  Övriga finansiella kostnader   2 072 1 780              
  Finansiell del av förändring avsättning till pensioner   520 413 
  Summa finansiella kostnader   11 273 10 608  

 13 BOKSLUTSDISPOSITIONER      
  Avskrivningar utöver plan   29 -3
  Upplösning periodiseringsfond   645 1 458

  Summa bokslutsdispositioner   674 1 455 

 14 SKATT SOM BELASTAT ÅRETS RESULTAT     
  Uppskjuten skatt   12 923 9 832  

  Summa skatt   12 923 9 832 

  Avstämning av effektiv skattesats

  Redovisat resultat före skatt 42 795 60 873

  Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 20,6% (22%) 8 816 13 392

  Skatteeffekt av:
  Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga reavinster  -55 -153
  Övriga ej avdragsgilla kostnader 29 41
  Utnyttjat underskottsavdrag -3 168 -4 527
  Skillnad mellan skattemässiga och bokföringsmässiga 
  avskrivningar på byggnader -1 397 -1 606
  Ej skattepliktiga intäkter -147 -158
  Schablonintäkt periodiseringsfond 1 1
  Ej skattemässiga aktiveringar -9 719 -10 372  

  Årets skattemässiga skillnad -5 640 -3 382

  Ackumulerade skattemässiga skillnader byggnad 18 563 13 214
  Redovisad skatt 12 923 9 832
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 15 BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR
  Anskaffningsvärde byggnader
  Ingående balans   2 374 589 2 213 794 
  Anskaffningar under året   67 327 171 486   
  Avyttringar / utrangeringar under året   -5 807 -10 691 

  Summa anskaffningsvärde byggnader   2 436 109 2 374 589

  Ackumulerade avskrivningar byggnader
  Ingående balans   936 757 910 915 
  Årets avskrivning enligt plan   35 729 32 433 
  Avyttringar / utrangeringar under året   -3 881 -6 591 

  Summa ackumulerade avskrivningar byggnader   968 605 936 757 

  Uppskrivningar
  Ingående balans   146 012 150 653 
  Årets avskrivning enligt plan   -4 641 -4 641   

  Summa oavskrivet belopp av uppskrivningar   141 371 146 012

  Nedskrivningar
  Ingående balans   230 000 230 000

  Summa nedskrivningar   230 000 230 000 

  Anskaffningsvärde mark
  Ingående balans   66 556 66 914
  Anskaffningar under året   1 687   
  Avyttringar under året       -543 -358 

  Summa anskaffningsvärde mark   67 700 66 556 

  Anskaffningsvärde markanläggningar
  Ingående balans   35 663 37 965 
  Avyttringar under året   -210 -2 302 

  Summa anskaffningsvärde markanläggningar   35 453 35 663  

  Ackumulerade avskrivningar markanläggningar
  Ingående balans   28 271 29 640 
  Årets avskrivningar enligt plan   931 933 
  Avyttringar under året   -52 -2 302 

  Summa ackumulerade avskrivningar    29 150 28 271 
  markanläggningar   

  Redovisat värde   1 452 878 1 427 792 

  Taxeringsvärden
  Byggnader   1 794 924 1 738 939 
  Mark   489 158 472 389 

  Summa taxeringsvärden   2 284 082 2 211 328

  Marknadsvärde för byggnader, mark och markanläggningar beräknas per 2018-12-31 uppgå till 3 701 673 Kkr (3 064 784 Kkr).
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 16 INVENTARIER

  Maskiner och inventarier
  Anskaffningsvärden maskiner och inventarier
  Ingående balans   35 149 34 991 
  Årets anskaffningar   6 324 4 960 
  Avyttringar och utrangeringar   -2 292 -4 802 

  Summa maskiner och inventarier   39 181 35 149 

  Ackumulerade avskrivningar maskiner och inventarier
  Ingående balans   26 211 27 499 
  Årets avskrivning enligt plan   4 093 3 391 
  Avyttringar och utrangeringar    -2 282 -4 679 

  Summa ackumulerade avskrivningar    28 022 26 211 
  maskiner och inventarier   

  Byggnadsinventarier 
  Anskaffningsvärden byggnadsinventarier
  Ingående balans   1 376 1 447
  Årets utrangeringar   – -71

  Summa byggnadsinventarier   1 376 1 376
 
  Ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier
  Ingående balans   1 376 1 447 
  Utrangeringar        - -71

  Summa ackumulerade avskrivningar byggnadsinventarier   1 376 1 376 
      
  Markinventarier
  Anskaffningsvärden markinventarier
  Ingående balans   10 503 10 417 
  Årets anskaffningar   949 121
  Avyttringar och utrangeringar   – -35        

  Summa markinventarier   11 452 10 503 

  Ackumulerade avskrivningar markinventarier
  Ingående balans   9 825 9 417 
  Årets avskrivning enligt plan   437 443
  Avyttringar och utrangeringar   - -35  

  Summa ackumulerade avskrivningar markinventarier   10 262 9 825 
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 16  Anslutningsavgifter
  Anskaffningsvärden anslutningsavgifter
  Ingående balans   11 445 12 101
  Avyttringar och utrangeringar   - -656 

  Summa anslutningsavgifter   11 445 11 445 

  Ackumulerade avskrivningar anslutningsavgifter
  Ingående balans   11 445 12 101
  Avyttringar och utrangeringar   - -656 

  Summa ackumulerade avskrivningar anslutningsavgifter   11 445 11 445 
     
  Redovisat värde   12 349 9 616 

 17 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER      
  Ingående balans   11 503 26 180  
  Investerat under året   83 131 135 355 
  Överfört till byggnader   -57 445 -150 032 
  Avyttring under året   -500 -

  Bokfört värde   36 689 11 503  

 18  AKTIER OCH ANDELAR
  SABO Byggnadsförsäkrings AB, 270 st aktier, nominellt 1 000 kr/st     512    512 
  Husbyggnadsvaror, 4 st andelar, nominellt 10 000 kr/st       40    40  
   Tillväxt Motala          1    1 

  Summa aktier och andelar          553    553 
 
 19 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
  Ingående balans, återbäringsmedel               657   608 
  Årets förändring          62   49     

  Summa långfristiga fordringar           719   657

 20 HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR
  Av årets hyresfordringar, 1 000 Kkr, bedöms 265 Kkr. som osäkra. 
  Av kundfordringarna, 3 221 Kkr bedöms 71 Kkr. som osäkra. 
  Värdereglering har skett med dessa belopp.   

 21 KASSA OCH BANK
  Bank                54 461   45 420 

  Summa kassa och bank            54 461    45 420     
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 22 VINSTDISPOSITION
  Balanserad vinst samt årets vinst uppgår till 350 780 421,57 kronor. 
  Styrelsen har beslutat överföra detta belopp i ny räkning.

   
 23 ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ÖVER PLAN
  Ingående balans                29   26 
  Årets avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier       -29   3     

  Summa ackumulerade avskrivningar över plan       -   29

 24 PERIODISERINGSFONDER
  Fond för -13 års taxering   - 646

  Summa periodiseringsfond   - 646

 25 UPPSKJUTEN SKATTESKULD
  Skillnad mellan redovisade och skattemässigt restvärde;
  Byggnader   211 470 150 668
  Skattemässigt underskottsavdrag   27 424 15 376

  Skillnad mellan redovisade och skattemässiga avskrivningar;
  Ersättningslånepost   -5 965 -6 681

  Summa temporära skillnader   232 929 159 363

  Uppskjuten skatteskuld   47 983 35 060
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 26 LÅNGFRISTIGA SKULDER

  Belopp som förfaller senare än fem år från balansdagen  - -

  Summa långfristiga skulder   - -
  
  Limit på checkräkningskrediten uppgår till 20 000 Kkr. vilken ej är utnyttjad.
  Räntebärande skulder uppgår totalt till 930 306 Kkr (910 979 Kkr).   

 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  Upplupna personalkostnader   5 504 5 449 
  Avsatt till pensioner, individuell del   638 589 
  Upplupna räntekostnader     300 489 
  Förskottsbetalda hyresintäkter   36 799 38 808 
  Övriga poster        9 896 987 

  Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäckter  53 137 46 322 
     
 28 ERLAGD OCH ERHÅLLEN RÄNTA
  Under perioden erhållen ränta     1 312 1 952 
  Under perioden erlagd ränta   9 390 8 708

 29 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
  Ställda panter
  Fastighetsinteckningar   451 039 439 539
  Därav eget innehav   (33 930) (27 484)

  Eventualförpliktelser
  Borgensåtagande för pensionsförpliktelser Fastigo  640 633

  Den tryckta årsredovisningen har ej varit föremål för revisorernas granskning.
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RESULTATRÄKNINGAR      
(Belopp i Mkr)     
 2018 2017 2016  2015   2014  
Rörelsens intäkter inkl reavinster 395 414 373  371 364
Rörelsens kostnader -297 -304 -287 -273 -272
Resultat före avskrivningar 98 110 86 98 92
Avskrivningar -46 -42 -41  -39 -38
Resultat efter avskrivningar 52 68 45  59 54
Finansnetto -10 -8 -34  -41 -43
Resultat före bokslutsdispositioner 43 60 11  18 11

BALANSRÄKNINGAR     
(Belopp i Mkr)     
 2018 2017 2016 2015 2014
Tillgångar     
Likvida medel 54 45 49 29 47
Övriga omsättningstillgångar 14 13 13 10 12
Anläggningstillgångar 14 11 10 8 11
Byggnader 1 417 1 366 1 250 1 201 1 174
Mark och markanläggningar 73 74 75 76 78
     
Summa tillgångar 1 572 1 509 1 397 1 324 1 322     
 
Skulder och eget kapital     
Kortfristiga skulder 130 129 147 105 139
Långfristiga skulder 970 938 859 830 807
Eget kapital 472 442 391 830 376
     
Summa skulder och eget kapital 1 572 1 509 1 397 1 324 1 322

 2018 2017 2016  2015 2014

Antal lägenheter 5 703 5 738 5 765 5 751 5 754
Uthyrningsgrad 99,3 % 98,7 % 98,9 % 98,2 % 98,2 %
Antal lokaler 173 171 173 176 176
Area lägenheter och lokaler (kvm) 428 726 429 936 430 573 429 488 429 941
Räntabilitet på totalt kapital (1) 3,5 % 4,9 % 3,4 % 4,6 % 4,3 %
Soliditet (2) 30 % 29,3 % 28,1 % 29,4 % 28,4 %

1. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader delat med genomsnittligt totalt kapital
2. Eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för schablonskatt delat med totalt kapital

Flerårsöversikt
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Världen står inför stora utmaningar och en hållbar utveckling är nödvändig för att få bukt med de negativa effekterna av t.ex. klimatföränd-
ringar, resursslöseri och segregation. Medvetenheten och kunskapen om utmaningarna har vuxit och idag är hållbar utveckling en viktig del i 
Bostadsstiftelsen Platens arbete. Bostadsstiftelsen Platens ambition är att ständigt vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkten i 
kraven för hållbarhetsredovisning. Denna hållbarhetsrapport med icke-finansiell information är den andra för Bostadsstiftelsen Platen och är 
integrerad i årsredovisningen. Som inspiration och vägledning har SABO:s framtagna handledning om hållbarhetsrapportering använts.

Hållbar utveckling blev ett globalt begrepp redan i slutet av 80-talet i samband med Brundtlandsrapporten. I rapporten beskrivs hållbar 
utveckling som sådan att man ska tillfredsställa dagens behov på ett sätt som inte undergräver möjligheten för framtida generationer att 
tillfredsställa sina. Hållbar utveckling brukar även delas in i tre hållbara ben: en ekologisk, en social och en ekonomisk. Ekologisk hållbarhet 
innebär bland annat att arbeta med att minimiera miljöbelastningen av byggande, minska energiförbrukningen eller öka andelen förnyelsebar 
energi. Ser man till den ekonomiska hållbarheten innebär det att man arbetar för en ekonomi som präglas av långsiktighet, resurseffektivitet 
och återvinning. Som en del i arbetet med den ekologiska och ekonomiska hållbarheten gick Bostadsstiftelsen Platen med i SABOs Klimatini-
tiativ under 2018. Gällande den sociala hållbarheten innebär det att man verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhällen hålls 
samman. För att bidra till den sociala hållbarheten startade Bostadsstiftelsen Platen under året ett större stadsdelsutvecklingsprojekt på Ekön 
med målet att skapa en ökad trygghetskänsla i området.

1. INTRODUKTION

2. HÅLLBAR UTVECKLING

A

B

C
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Figur 1. Hållbarhetens 
tre ben en ekologiskt, en 
ekonomisk och en social.



Bostadsstiftelsen Platen är ett kommunalt bostadsföretag i Motala kommun. Själva associationsformen stiftelse innebär bland annat avsaknad av 
ägare samt reglering genom särskild lagstiftning. Bostadsstiftelsen Platens affärsidé är att erbjuda ett varierat utbud av ändamålsenliga och efter-
frågade bostäder, boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med en hyresnivå som upplevs prisvärd. Bostadstiftelsen Platens arbete styrs av ett 
internt verksamhetsledningssystem som omfattas av stadgar, affärsplan, organisationsplan, policydokument, verksamhetsplaner samt verksamhets-
rutiner. Bostadsstiftelsens styrelse antar årligen en femårig affärsplan och den omfattas av de övergripande affärsmålen med nedbrutna delmål inom 
perspektiven: ekonomi, verksamhet, medarbetare, kund och miljö. Verksamheten ansvarar för att bryta ned målen i affärsplanen till ettåriga aktivi-
tetsplaner. I affärsplanen nämns även de risker som föreligger i respektive perspektiv, dessa analyseras och verksamheten arbetar med att förebygga 
riskerna för att minimera deras effekt.

Bostadsstiftelsen Platens policydokument antas av styrelsen efter förslag från verksamheten. Bostadsstiftelsen Platen har idag elva policydokument 
fastställda inom följande områden: Förvaltning, Uthyrning, Personal, Arbetsmiljö, Miljö, IT, Kommunikation, Finans, Representation, Sponsring och 
Etiska regler för umgänge med leverantörer. I affärsplanen och verksamhets- och aktivitetsplaner tas hänsyn till företagets olika policys. Policy-
dokument uppdateras var fjärde år och nästa revision sker 2019 i samband med att en ny styrelse tillträder. Under året påbörjades planeringen 
om att vidareutveckla verksamhetens policys ur ett hållbarhetsperspektiv. Verksamheten ansvarar för att konkretisera policydokumenten i verksam-
hetsplaner och verksamhetsrutiner. Revidering av verksamhetsplanerna sker vartannat år och verksamhetsrutinerna revideras varje år. Uppföljning 
av policydokument, affärsplanens mål samt aktivitetsplanerna görs enligt fastställda rutiner i affärsplanen, bland annat som redovisningar från 
respektive avdelning till styrelsen.

Under 2018 tog Bostadsstiftelsen Platen fram en ny vision – Ett samhälle för generationer. Den nya visionen kommer tillsammans med värdeorden 
REDA (Respekt, Engagemang, Delaktighet och Ansvar) leda arbetet framåt för ett hållbart samhälle. Under hösten 2018 påbörjades även arbetet med 
att se över upplägget i affärsplanen till att bli ett mer värderingsstyrt dokument, samma år blev även hållbarhet en del av affärsplanen.

Bostadsstiftelsen Platens ambition är att ständigt vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete och under året genomförde Bostadsstiftelsen Platen 
för första gången en intressentdialog, riskanalys och en väsentlighetsanalys. Resultatet från arbetet blev utgångspunkten för det fortsatta 
hållbarhetsarbetet.

3. BOSTADSSTIFTELSEN PLATENS 
AFFÄRSVERKSAMHET

4. VÅR HÅLLBARA VÄG

VÅR HÅLLBARA VÄG 
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Som första steg i hållbarhetsarbetet valde Bostadsstiftelsen Platen att använda sig av SABOs idéprogram - Allmännyttan mot år 2030 (steg 1). Från 
idéprogrammet valdes 14 konkreta hållbarhetsområden som representerade åtgärder inom hållbarhetens tre ben. De 14 hållbarhetsområden användes 
vidare i intressentdialogen och riskanalysen. Till intressentdialogen (steg 2) valde Bostadsstiftelsen Platen sin största intressegrupp, hyresgästerna, 
som fokusgrupp. Intressentdialogen genomfördes indirekt genom en enkätundersökning via medarbetare som arbetar nära hyresgästerna. I enkät-
undersökningen fick medarbetarna svara på hur de uppfattat intresset hos hyresgästerna för de 14 hållbarhetsområdena. Resultaten togs därefter vi-
dare till väsentlighetsanalysen där de vägdes mot resultaten från riskanalysen. Riskanalysen (steg 3) gjordes av Bostadsstiftelsens Platens ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen fick värdera vilka risker som skulle kunna uppstå om inte Bostadsstiftelsen Platen väljer att genomföra de 14 hållbarhetsområdena 
(bilaga 6.1). Hållbarhetsområdena bedömdes utifrån sannolikhet och konsekvens för företagets ekonomi och varumärke. 

För att hantera, prioritera och minimera riskerna togs resultaten vidare till väsentlighetsanalysen. Genom väsentlighetsanalysen (steg 4) fick 
Bostadsstiftelsen Platen fram fem hållbara fokusområden som baserades på hyresgästernas intresse och Bostadsstiftelsen Platens riskvärde (steg 5). 
Fokusområdena kommer att vara motorn i hållbarhetsarbetet och säkerställa att arbetet går framåt. Under hösten 2018 påbörjades arbetet med att 
konkritisera fokusområdena i konkreta aktiviteter med mål och nyckeltal. Fokusområdena kommer att följas upp och utvärderas i Stratsys datasystem 
för inrapportering.

De fem hållbara fokusområdena är:
• Att installera laddstolpar
• Att inte använda produkter och material som är miljö- och hälsofarliga
• Att använda förnybara energikällor i verksamheten
• Att inneha väl förankrade etiska riktlinjer och säkerställa att ingen form av diskriminering eller korruption sker
• Att lägenheterna bör vara energieffektiva

De fem hållbara fokusområdena är även en del av arbetet med FNs 17 globala hållbarhetsmål.
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Väsentlig betydelse för Bostadsstiftelsen 
Platen och dess hyresgäster

Mindre betydelse för Bostadsstiftelsen 
Platen och dess hyresgäster

14 HÅLLBARHETSOMRÅDEN
1. Att använda förnybara energikällor i verksamheten.
2. Att inte använda div. produkter och material som är miljö- och hälsofarliga.
3. Att installera laddstolpar
4. Att inneha miljöcertifierade byggnader
5. Att använda nya miljövänliga, hållbara och innovativa 
 lösningar i lägenheterna
6. Att inneha väl förankrade etiska riktlinjer och säkerställa att ingen form av  
 diskriminering eller korruption sker
7. Att utveckla vidare former för Boinflytande och föra en bättre dialog med  
 hyresgästerna kring förvaltning, skötsel och underhåll
8. Att hyresgäster får mer inflytande när nya hus ska byggas och när befintliga  
 hus renoveras.
9. Att unga, äldre, de som har funktionsnedsättning och människor från andra  
 länder ges möjlighet att komma till tals gällande Boinflytande
10. Att hyresgäster få ta del av digitala tjänster för en bättre kommunikation med  
 hyresgästerna när det gäller Boinflytande.
11. Att lägenheterna bör vara energieffektiva
12. Att ge hyresgäster möjligheter att kunna dela på tex verktyg, leksaker, skidor,  
 cyklar eller bilar sinsemellan
13. Att ge hyresgästerna odlingsmöjligheter
14. Att bidra till att skapa arbetstillfällen för arbetslösa hyresgäster.

Figur 3. Väsentlighetsanalys



Under ett verksamhetsår hinner det ske många hållbara verksamhetsaktiviteter. Denna del i hållbarhetsrapporten visar de konkreta åtgärder som har gjorts under 2018 
gällande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Kapitlet är indelat i avsnitten ekologisk hållbarhet, 
social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet med ett tillhörande kapitel från Bostadsstiftelsen Platens fyra förvaltningsområden, Väster, Charlottenborg/Borensberg, 
Centrum och Ekön.

Klimatinitiativet
Bostadsstiftelsen Platen var tidigare med i Skåneinitiativet vars syfte var att minska energianvändningen i Allmännyttan. Skåneinitiativet har avslutats och resultaten 
för Bostadsstiftelsen Platen blev en energibesparing på 13,9 % mellan 2007 och 2016. Under 2018 gick Bostadsstiftelsen Platen med i ett nytt initiativ, SABOs Klimati-
nitiativ. Klimatinitiativet har som mål att allmännyttan ska bli fossilfri senast år 2030 och ha en 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Energiförbrukning
Den sammantagna energiförbrukningen minskade i jämförelse med 2017. Minskningen beror på olika energibesparingar, såsom ett renoveringsprojekt som avslu-
tades på Ulaxgatan. Projektet innefattade olika energibesparande åtgärder såsom installation av FTX, tilläggsisolering av vindar, tätning av fasader, tilläggsrutor 
på fönster och nya tätare entrédörrar och altandörrar. Genom installation av FTX förbättras även innemiljöklimatet då man får lägre halter av luftföroreningar och 
förutsättningar för jämnare temperaturer förbättras då man bygger bort friskluftsintag i väggar och fönster. Ett flertal ventilationsaggregat har också renoverats under 
året, vilket förbättrar och säkrar driften. På Ulaxgatan gjordes ytterligare energibesparande åtgärder genom installation av värmepumpar för termogarage, dessa var 
tidigare uppvärmda med direktverkande el. Under året startades även ett nytt energiprojekt och förbättring av inomhusmiljö på området Väster. Där installerades FTX, 
vindisolering, tilläggsruta på fönster, nya tätare entrédörrar och nya altandörrar. Installation av LED i trapphus och ytterbelysning sker löpande inom Bostadsstiftelsen 
Platen. Ytterligare energibesparingar har gjorts genom att man har kopplat upp samtliga fastigheter (med några undantag) till en central övervakning. 

Gällande fördelningen av förnybara och icke förnybara energikällor eller beräkningar av koldioxidutsläpp finns ingen klar statistik. I och med deltagande i SABOs 
Klimatinitiativ kommer detta arbetet att startas under 2019. Under året sålde dock Bostadsstiftelsen Platen den sista fastigheten med olja som uppvärmning.

SOLCELLER
Idag har Bostadsstiftelsen Platen två solcellsanläggningar, en på Redareplan och en på Platenhuset. Under 2018 producerade Platenhuset 14.01MWh och 
Redareplan 15.74 MWh.

ENERGIDEKLARATIONER
Bostadsstiftelsen Platen påbörjade under 2018 arbeta med Energideklarationer och arbetet kommer pågå fram till och med 2020. Under 2018 gjordes åtta deklarationer i 
fastigheter och arbetet med uppmätning av byggnader är klart.

5. HÅLLBARA VERKSAMHETS-
AKTIVITETER UNDER 2018

5.1. EKOLOGISK HÅLLBARHET

 

Normalårskorrigerad 
Energiprestanda kW/m2  

2017 
Mål 

2017 
Utfall 

2018 
Mål 

2018 
Utfall 

2019 
Mål 

2020 
Mål 

2021 
Mål 

2022 
Mål 

Energiförbrukning (värme) 
kWh/m2 

141,3 147,9 139 138,5  136,8 134,5 132,7 131 

Fastighetsel kW/m2 21,2 21,1 20,3 20,6  19,4 18,4 18,2 18,0 
Sammantagen 
energiförbrukning kW/m2 

162,4 169 159,2 159,1  156 152,8 150,9 149 

Procent besparing 15 11,5 16,7 16,4  18,4 20 21 22 
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VATTENFÖRBRUKNING
Mängden vatten som förbrukas i fastigheterna ligger på en jämn nivå. 2018 års förbrukning slutade på 1391 liter/m2 uppvärmd yta jämfört 
med 2017 års förbrukning som slutade på 1390 liter/m2 uppvärmd yta.

RADON
Under 2018 har Bostadsstiftelsen Platen fortsatt saneringen av radon på Karolinervägen i Nykyrka. Därmed är Bostadsstiftelsen Platen klar 
med 25 lägenheter och mätningarna visar på godkända radonvärden. Under året har även mätningar skett på Ekön där ett ROTE projekt 
genomförts. Resultaten visar på godkända radonvärden.

KRAV PÅ ENTREPRENÖRER
Som lägsta krav ställs att anbudsgivare ska tillämpa en miljöpolicy och elektronisk fakturering. För upphandlingar där servicefordon till-
lämpas ställs krav på att fordonen ska lägst uppfylla utsläppskraven enligt Euro 5. För upphandlingar där maskiner används ställs krav på 
att maskinerna ska lägst uppfylla Steg III. Sedan år 2018 arbetar Bostadsstiftelsen Platen med att ta fram en strategi för att kunna kart-
lägga miljömärkning/miljöklassning hos varor som köps in både via varuleverantörer och totalentreprenörer. Från 2018 ställs krav på att 
ramavtalsentreprenörer enbart får använda varor som är bedömda av Sunda hus eller motsvarande. Om material understiger bedömningen 
C+ ska detta meddelas och godkännas av beställaren innan användning. Vid nyproduktion av lägenheter i Gamla Stan görs bedömning 
av byggprodukter i Sunda Hus. Material som inte kan uppnå klassning C+, men som man anser nödvändigt att använda i projektet, måste 
få ett separat godkännande av Bostadsstiftelsen Platen. Gällande nybyggnation så har krav ställts på entreprenörerna att följa framtagna 
miljömål i projekten.

AVFALLSHANTERING
Bostadsstiftelsen Platen tillgodoser sina hyresgäster med miljöbodar på de flesta områden. På de platser som saknar källsortering hänvisas 
hyresgästerna till kommunens återvinningsstationer och kommunens återvinningscentraler på Tuddarp och i Borensberg. Bostadsstiftelsen 
Platen ger hyresgästerna möjligheten att sortera sitt avfall i fraktioner såsom tidningar, matavfall (gröna påsen), pappersförpackningar, 
wellpapp, plastförpackningar, färgade och ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, glödlampor, lågenergilampor, batterier och 
restavfall. Gällande grovsophämtning ställs containrar ut på olika platser. Elektronik sorteras separat och farligt avfall tas hand av personal 
på plats. För att förbättra avfallshanteringen gjorde man under året ett byte från kärl till djupbehållare i Borensberg, Nykyrka och Ström-
borg samt en komplettering på Ekön. För året hade Bostadsstiftelsen Platen en uppskattat volym av hushållsavfall/restavfall på 23 522 m³.

ELFORDON/HYBRIDFORDON OCH LADDSTOLPAR
Redan i början av 2000-talet började Bostadsstiftelsen Platen att byta ut sina fordon till eldrivna. Totalt har Bostadsstiftelsen Platen 27 
elbilar (arbetsfordon), fyra elbilar (personbilar), två laddhybridbilar och två metangas/bensinbilar (servicebilar). Under året bytte man ut två 
biogasbilar till en laddhybridbil (personbil) och till en elbil (arbetsfordon). Att installera laddstolpar för hyresgästerna är något som även 
Bostadsstiftelsen Platen undersökt. Under hösten ansökte Bostadsstiftelsen Platen bidrag från Naturvårdsverkets Klimatkliv och blev beviljat 
52500 kr. Planeringen kom igång under året och en publik laddstation beräknas komma i drift under 2019.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM
Under 2018 började Bostadsstiftelsen Platen internt ett arbete med att se över och uppdatera sitt interna miljöledningssystem. Arbete 
kommer att pågå löpande framöver.



EARTH HOUR
I början av 2018 var Bostadsstiftelsen Platen med i ett samarbete med Motala kommun gällande Earth Hour. Earth Hour är en internationell kampanj som uppmanar 
företag och hushåll att släcka sin belysning under en timme för att uppmärksamma klimatfrågan.

NÄTVERK
Bostadsstiftelsen Platen tror på vikten av samarbeten och erfarenhetsutbyten och är sen tidigare medlem i CSR East Sweden och SABOs Miljöråd. Under 2018 gick 
Bostadsstiftelsen Platen även med i Östergötlands Miljönätverk och SABOs nätverk för hållbarhet.

VÄSTER
För att förbättra avfallsorteringen på förvaltningsområdet genomfördes en informationskampanj där man pratade direkt med hyresgästerna via hembesök. Förvalt-
ningsområdet genomförde även en områdesdag i Gustavsviksområdet med temat återvinning, där man bland annat delade ut en oljeinsamlingstratt till hyresgäster. 
Förvaltningsområdet förnyade även samtliga anvisningsskyltar på återvinningsstationerna längs Tegelviksvägen och Råssnäsvägen. Under 2018 har området arbetat 
aktivt med att ta direkt kontakt med de hyresgäster som lämnat möbler eller andra grovsopor utanför återvinningsstationerna. Förvaltningsområdet har arbetat under 
2018 med att öka antalet inflyttningsbesök. Under hembesöken och via telefonsamtal har man även arbetat med att öka miljömedvetenheten. Förvaltningsområdet har 
arbetat med olika pedagogiska metoder, t.ex. har man funnit engagerade hyresgäster som hjälpt till att sprida information till grannar på olika språk som t.ex. under 
FTX projektet. I samband med ett FTX-projekt på Väster beställdes vindisolering till fyra hus som kommer att påverka energibesparingen ytterligare i området. Under 
2018 har förvaltningsområdet installerat ett flertal E-Gain-givare för att snabbare och mer exakt kunna följa temperaturen i fastigheterna. Under 2018 gjorde BoService 
ett större inköp av nya tvättmaskiner och torktumlare till bland annat Väster. Dessa produkter kommer att ha flera hållbara aspekter och kommer att installeras under 
2019. Under 2018 började även Hyresgästföreningen tillsammans med Bostadsstiftelsen Platen planeringen till ett pilotprojekt i Bråstorp som kommer startas upp 
under 2019.

CHARLOTTENBORG/BORENSBERG
För att förbättra avfallsorteringen i Charlottenborg har man arbetat löpande med att informera hyresgäster hur sophanteringen fungerar. Under 2018 har förvalt-
ningsområdet även arbetat aktivt med att ta direkt kontakt med de hyresgäster som lämnat möbler eller andra grovsopor utanför återvinningsstationerna. Under 2018 
gjorde BoService ett större inköp av nya tvättmaskiner och torktumlare till bland annat Charlottenborg. Dessa produkter kommer att ha flera hållbara aspekter och 
kommer att installeras under 2019. För att förbättra avfallsorteringen i Borensberg infördes nya djupbehållare för hushållssopor och gröna påsen. Förvaltningsområ-
det arbetar med att renodla restsorteringen i områdets miljörum och planering pågår för att komplettera fler miljörum med flera fraktioner. Under våren 2018 införde 
Motala kommun fastighetsnära insamling till villaägare i Borensberg. I och med lanseringen ville Bostadsstiftelsen Platen tillsammans med Motala kommun genomföra 
ett pilotprojekt bland hyresgästerna i förvaltningsområdet för att se om produkterna skulle underlätta sorteringen även för hyresgästerna. En enkätundersökning gjordes 
under hösten 2018 för vidare utvärdering.

CENTRUM
För att förbättra avfallsorteringen anordande förvaltningsområdet en familjedag i Gamla Stan tillsammans med Hyresgästföreningen med temat återvinning. De 
anordnade en tipspromenad för vuxna och en aktivitetspromenad för de yngre. En utställning om källsortering och återvinning fanns på plats för att visa hyresgästerna 
hur sophanteringen fungerar. Under 2018 har förvaltningsområdet bytt ut armaturer i källare och tvättstugor både i Gamla Stan, Facklan och i större lokaler såsom t.ex. 
Socialkontoret.

5.1.1. FÖRVALTNINGSOMRÅDENAS 
EKOLOGISKA AKTIVITETER
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EKÖN
För att förbättra avfallsorteringen på Ekön har man under 2018 arbetat aktivt med att kontakta hyresgäster som lämnat möbler och andra 
grovsopor utanför återvinningsstationerna. Under 2018 har förvaltningsområdet förnyat anvisningsskyltar i återvinningsrummen och ökat 
antalet inflyttningsbesök. För att förbättra hanteringen av Gröna Påsen tog man fram en ny klisterdekal med Gröna Påsen som klistrats på 
sopluckorna. Förvaltningsområdet fokuserar mycket på att själva plocka upp skräp på området för att föregå med ett gott exempel och visa 
och inspirera hyresgästerna. Förvaltningsområdet satsar även på extra sortering vid containrar. Under 2018 gavs ett bygglov för samling av 
löv och buskar och det installerades även gummimattor till lekplatser på Ekön då man har haft problem med katter som förorenat på lek-
platserna. Förvaltningsområdet har ett nära samarbete med Hyresgästföreningen på Ekön och Torvmossen och man har hjälpt till med sorte-
ringsskyltar till hyresgästföreningsträffar. Under 2018 gjorde BoService ett större inköp av nya tvättmaskiner och torktumlare till bland annat 
Ekön. Dessa produkter kommer att ha flera hållbara aspekter och kommer att installeras under 2019. Under 2018 installerades fem värme-
pumpar i garage på Ulaxgatan. Förbrukningen ska mätas och jämföras med ett referensobjekt för att undersöka hur mycket energibesparingen 
blev. För vidare energibesparing beställdes två nya värmeväxlare under 2018 som ska installeras under 2019.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Under året genomfördes en ny medarbetarundersökning (MMI) bland medarbetarna. Analyser av resultat för varje respondentgrupp gjordes 
och resultatet presenterades för respektive chef. Från resultaten arbetade ledningsgruppen och chefgruppen fram fem övergripande fokus-
områden som Bostadsstiftelsen Platen kommer arbeta specifikt med. De övergripande fokusområdena är: Ledarskap, Kommunikation, Samar-
bete, Arbetssituation och Arbetsmiljö. Under höstens personaldag presenterades resultatet samt de fem fokusområdena för samtliga medar-
betare. Varje respondentgrupp fick en egen handlingsplan och handledningen för utvecklingssamtalen har utvecklats vidare med frågeställ-
ningar som är kopplade till medarbetarundersökningen.

5.2. SOCIAL HÅLLBARHET



ANSTÄLLNINGSFORMER
Under året har Bostadsstiftelsen Platen gjort personalsatsningar för säsongsanställda. För att öka mångfalden bland personalen har man även genomfört Yrkes-
introduktionsanställningar samt Jobbspår i samverkan med Arbetsförmedlingen. De anställningsformer som tillämpats under året var: Provanställning, Vikariatsan-
ställning, Visstidsanställning, Yrkesintroduktionsanställning, Säsongsanställning och Tillsvidareanställning.

PERSONALOMSÄTTNING
Under året har nio medarbetare avslutat sin anställning. Sju nya medarbetare har rekryterats. Nyckeltalet för personalomsättningen är 8,4 %. Närvarotalet för året 
uppgick till 97,1 vilket motsvarar 97,1% av arbetstiden för året. Av kollektivanställda tog 14 män och 2 kvinnor föräldraledigt. Ingen av tjänstemännen tog ut någon 
föräldraledighet under året.

HÄLSOTAL
Under året gjordes ingen ny hälsomätning då den görs vartannat år och genomfördes senast 2017. Bostadsstiftelsen Platen erbjuder samtliga anställda samt styrelsens 
ledamöter ett friskvårdsbidrag om 1500 kr/år för att stimulera till olika typer av friskvårdsaktiviteter. Under 2018 togs beslut att höja friskvårsbidraget till 2000 kr för 
2019. Under 2018 var Bostadsstiftelsen Platen med och arrangerade tre olika motionslopp för medarbetarna.

JÄMSTÄLLDHET
Tre kvinnor och 48 män är kollektivanställda. 17 kvinnor och 15 män är tjänstemän i företaget. Inom gruppen kollektivanställda råder obalans mellan kvinnor och 
män. För att attrahera kvinnliga sökanden vid rekrytering har utformningen av rekryteringsannonser och kravprofiler setts över under året.

KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER
Under 2018 har Bostadsstiftelsen Platen investerat i en bredd av utbildningar för samtliga medarbetare. Utbildningsinsatserna har varit inom områdena teknik, 
byggservice, projektledning, ledarutveckling, HR, förvaltning, ekonomi, hållbarhet, upphandling, kulturmöten och arbetsmiljö. Kompetensutveckling är ett ständigt 
pågående arbete och ett förhållningssätt för att möta de krav som ställs på medarbetarna. T.ex. har Bostadsstiftelsen Platen även haft utbildningar om vad olika kul-
turer innebär för att minska diskriminering och öka förståelse. Totalt har det investerats i 1884 utbildningstimmar under 2018 vilket ger i snitt 22,6 timmar/anställd. 
Bostadsstiftelsen Platen arbetar även med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och karriärutveckling genom att delta på olika kompentens- och rekryteringsmässor. 
Bostadsstiftelsen Platen medverkar även i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och deltar på olika föreläsningar för arbetssökande om rekrytering, arbetsmarknad 
och yrkesroller.

REKRYTERING
Vid rekrytering kommunicerar Bostadsstiftelsen Platen med de som söker genom att lämna bekräftelser på mottagen ansökan samt besked till samtliga sökanden efter 
rekryteringens slut. Samtliga sökanden kan kontakta olika kontaktpersoner för ytterligare information.

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER HOS ENTREPRENÖRER
Som lägsta krav ställs att anbudsgivaren ska arbeta för en säker arbetsmiljö genom att minst tillämpa en arbetsmiljöpolicy, arbeta för jämställdhet på arbetsplatsen genom 
att minst tillämpa en jämställdhetspolicy, fullgöra kontraktet i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, artikel 32, 
FN:s konvention mot korruption, ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet och organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 
105, 111, 138 och 182), den arbetsrättslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs, inklusive bestämmelser om lön, arbetstid, ledighet och arbetsmiljö, samt den 
miljöskyddslagstiftning som gäller i landet där arbetet utförs. När det som anskaffas ska användas av fysiska personer, såsom nybyggnation av hyreshus, ställs krav på 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Särskilda arbetsrättsliga villkor, vad gäller lön, semester och arbetstid, ställs vid behov i enlighet med 17 kap 2 – 3 
§§ Lag (2016:1146) om offentlig upphandling. Under året har arbetsrättsliga villkor ställts vid upphandlingarna av ramavtal för byggentreprenader och sanering. Bostads-
stiftelsen Platen arbetar även med konkurrensstrategisk uppdelning av kontrakt för att främja och behålla en sund konkurrens som även inkluderar lokala mindre företag.
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BOINFLYTANDE OCH FRITIDSMEDEL
Genom Boinflytande erbjuds hyresgästerna möjligheten att tillsammans med andra boende (utifrån behov, krav och förväntningar) engagera 
sig och organisera sig i syfte att förbättra boendekvalitet både fysiskt och socialt. Boinflytandet är ett kvalitetsarbete där Hyresgästfören-
ingen på uppdrag av Bostadsstiftelsen Platen erbjuder och uppmuntrar alla hyresgäster att aktivt delta. Fritidsmedel som Bostadsstiftelsen 
Platen bidrar med avsätts för olika aktiviteter i bostadsområdena och under året avsattes 270600 kr. Exempel på aktiviteter som genomfördes 
under 2018 var bussresa till Liseberg, boulespel, bingo, sommarfest, jullunch, julgransplundring, tipspromenad, sittgympa, familjedag med 
grillning, femkamp, tipspromenad och en skördefest.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE UTHYRNING
För att motverka korruption arbetar Bostadsstiftelsen Platen aktivt med sin policy ”Etiska regler för umgänge med leverantörer” såväl vid 
upphandling vid uppstart av projekt och i den dagliga verksamheten. Bostadsstiftelsen Platen har även en transparent hyrespolicy som 
beskrivs närmare nedan. Under året började planeringen med att ta fram en uppförandekod för att vidareutveckla arbetet.

UTHYRNING
Bostadsstiftelsen Platen har en transparent hyrespolicy, för en rättvis uthyrning. Även den begränsade förtursverksamheten regleras via 
rutiner, för att motverka risken för yttre påverkan genom att minst en handläggare och en chef hanterar ärendet.

SPONSRING
Under året hade Bostadsstiftelsen Platen sponsoravtal med totalt 26 organisationer, föreningar och olika evenemang. Sponsorkontrakten 
erbjuder olika aktiviteter för att öka integrationen i företagets bostadsområden som t ex sommarklubbar och Sportis After School. Ett annat 
evenemang som företaget sponsrar är Klassfotboll med Platen, som görs i samverkan med Borens IK. Evenemanget lockade 700 deltagare i 
åldrarna 6-12 år och hade runt 3 700 besökare.

Vartannat år genomför Bostadsstiftelsen Platen en NKI (Nöjd Kund Index) undersökning med hyresgästerna. Syftet med NKI-undersökningen 
är att ta reda på vad hyresgästerna tycker fungerar bra och vad som kan bli bättre. NKI-undersökningen har en bedömningsskala mellan 
1-5 och målet är att öka resultaten till 4,1 (2019) från 4,0 (2017). Utifrån resultaten arbetar man med den sociala hållbarheten genom målet 
att få hyresgästerna att känna sig mer trygga i sina bostadsområden och att arbeta med att motarbeta otillåten andrahandsuthyrning. 
Gällande otillåten andrahandsuthyrning följer Bostadsstiftelsen upp alla tips på otillåten andrahandsuthyrning och åtgärderna är olika från 
fall till fall. Nedan presenteras de sociala hållbarhetsaktiviter som gjorts på förvaltningsområdena för att öka tryggheten.

VÄSTER
För att öka trygghetsupplevelsen har förvaltningsområdet monterat upp belysning på Bråstorpsskolan och ny ytterbelysning på garage 
och husfasader på området. Under 2018 har förvaltningsområdet arbetat med att hitta nya sätt att få hyresgäster att mötas för att skapa 
trivsammare och tryggare boende för alla. Exempelvis i Tegelviken och Råssnäsvägen har hyresgästerna själva tagit initiativ till utemiljö-
dagar tillsammans med Bostadsstiftelsen Platen. Detta har varit ett uppskattat inslag som spridit sig mellan gårdarna. Ett annat exempel 
är att man genomfört sex utomhusdagar då personalen arbetat tillsammans omkring en gård. Där har personalen målat, snickrat, krattat, 
klippt, sopat etc. i syfte att få en förbättring av utemiljön på gården samt att finnas tillgängliga för hyresgästerna på gården. Detta har 
lockat till många samtal med hyresgästerna om vikten av en välskött utemiljö och även vikten av att inte slänga skräp på marken.

5.2.1. FÖRVALTNINGS-
OMRÅDENAS SOCIALA 

AKTIVITETER



CHARLOTTENBORG/ BORENSBERG
För att öka trygghetsupplevelsen har Charlottenborg fortsatt sin satsning på åtgärder i underhållet såsom närvarostyrd LED-belysning i trapphus och källare. Under 
2018 blev arbetet klart i Lustigkullevägens fastigheter. Förvaltningsområdet forsätter med arbetet att se över otrygga miljöer i området och arbetar med trygghets-
vandringar. Förvaltningsområdet har under året fortsatt att förbättra tryggheten i utemiljöer där de har gallrat olika platser och målat trapphus. För att öka trygg-
hetsupplevelsen har Borensberg fortsätt sin satsning på åtgärder i underhållet som t.ex. ny närvarostyrd LED belysning i trapphus och källare och stolpbelysning ute. 
Planering startades för inköp av LED armaturer till 2019.

CENTRUM
För att öka trygghetsupplevelsen har förvaltningsområdet haft en trygghetsvandring i området Facklan. Förvaltningsområdet har arrangerat bomöten där syftet har 
varit att lyssna på hyresgästernas olika förslag på förbättringsåtgärder. Förvaltningsområdet har även haft möten med Hyresgästföreningen gällande Facklan och 
Gamla Stan. Under 2018 har förvaltningsområdet planerat in förbättringar gällande belysning i både källare och tvättstugor under 2019. Förvaltningsområdet har 
även arbetat klart med utbyggnad av passersystemet på ett område och fortsatt arbete kommer ske under 2019.

EKÖN
För att öka trygghetsupplevelsen har förvaltningsområdet arrangerat trygghetsvandringar. Under 2018 har man även installerat närvarobelysning i trappor och källare, 
målat trapphus, asfalterat, snyggat upp gångstråk och bytt staket. Under året 2018 startade planeringen av ett större stadsdelsprojekt på Ekön med målet att öka 
trygghetsupplevelsen på området. Projektet är tänkt att löpa fram till 2021.

Ser man till Bostadsstiftelsen Platens ekonomiska utveckling så innehar stiftelsen en stabil likviditet och kassaflöde, vilket redovisas i kassaflödesanalysen. Företagets 
värdeutveckling på fastighetsbeståndet bevakas via interna och externa marknadsvärderingar och stiftelsens skuldportfölj avstäms regelbundet mot gällande finans-
policy. Den detaljerade ekonomiska redovisningen finns i Bostadsstiftelsen Platens förvaltningsberättelse.
Stiftelsens ekonomi gör det möjligt att bygga nya bostäder och att underhålla och renovera det befintliga fastighetsbeståndet. I mars 2018 tog styrelsen ett beslut om 
nybyggnation i Gamla Stan. I Gamla Stan har Bostadsstiftelsen Platen fyra byggrätter och den 29 juni 2018 togs det första spadtaget för byggnationen av två hus. 
Årligen görs en sedvanlig översyn av fastighetsportföljen och under 2018 sålde Bostadsstiftelsen Platen fastigheten Klovstena 2:18-19 i Motala kommun innehållande 
36 lägenheter och en lokal. Gällande höghusbygget i kvarteret Facklan pågick arbetet vidare med detaljplanen. För löpande underhåll av Bostadsstiftelsens Platens 
fastigheter görs årligen avsättningar i budgeten från inkommande hyresintäkter.

5.3. EKONOMISK HÅLLBARHET
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6. BILAGOR
6.1. RESULTAT FRÅN 

RISKANALYS
Bedömningskriterier:
Sannolikhet 1- 5. 
5 = Mycket hög: Händelser som kommer att ske och som kan inträffa när som helst i dag, närmsta dagarna eller veckorna. 
4 = Hög: Händelser som är kända för att kunna inträffa och som kan förväntas inträffa inom de närmsta månaderna. 
3 = Måttlig: Händelser som kan inträffa och som kan förväntas inträffa inom ett år. 
2 = Låg: Händelser som kan inträffa vid något enstaka tillfälle. Det finns kända fall av händelser som kan ske inom 1-3 år. 
1 = Mycket låg. Händelsen har inte inträffat förut och bedöms inte hända inom på en överskådlig framtid på fler år.

Konsekvens 1- 5. 
5 = Mycket stor. Stor skada på förtroende och varumärke, stor negativ medieuppmärksamhet. Stora ekonomiska konsekvenser och stor 
 påverkan på budget. 
4 = Stor: Betydlig skada på förtroende och varumärke, betydande negativ medieuppmärksamhet. Betydande ekonomiska konsekvenser och  
 betydande påverkan på budget. 
3 = Betydlig: Viss skada på förtroende och varumärke, viss negativ medieuppmärksamhet. Betydande ekonomiska konsekvenser och kännbar  
 påverkan på budget. 
2 = Måttlig: Viss skada på förtroende och varumärke, viss medieuppmärksamhet. Små ekonomiska konsekvenser och liten påverkan på budget. 
1 = Försumbar: Ingen skada på förtroende och varumärke, ingen negativ medieuppmärksamhet. Försumbara ekonomiska konsekvenser.
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Omslagbild: Ludwig Lindell. Illustrationer: Mikael Larsson, Envima. Flygfoto: Bergslagsbild AB.
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