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VAD HÅLLBARHET ÄR FÖR OSS!
Hållbarhet är en viktig del av vårt arbete och genomsyrar vår 
verksamhet på olika sätt.

Under 2017 tog vi ett modernt grepp och påbörjade ett nytt 
sätt att arbeta med dessa frågor. Vi anställde en miljöstrateg/
hållbarhetsansvarig som bland sina arbetsuppgifter är ansvarig 
för vårt hållbarhetsarbete.  

I vår vardag kommer hållbarhetsfrågorna in i verksamheten, 
samtidigt som vi deltar aktivt i olika projekt och organisationer. 
Vi ser det som en nödvändighet att strukturera och ordna upp 
våra åtgärder. Vi har för den skull valt att lägga hållbarhets-
frågorna i en egen rapport.

Den skrift som du nu håller i din hand är vår första särskilda 
hållbarhetsrapport. Med den så startar ett jobb med att utveckla 
hållbarhetsfrågorna i vår verksamhet på allvar. Förhoppningsvis 
kommer denna rapport att växa över tid, men vi vill starta här.

Har du som läser denna rapport åsikter eller tankar om detta 
arbete så hör gärna av dig till mig på min mail:

larsake.landen@platen.se

Trevlig läsning!

Bostadsstiftelsen Platen
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Vad är en hållbarhetsrapport?
Från och med 2017 är det krav för större företag såsom Bostadsstiftelsen Platen att hållbar-
hetsrapportera. De icke-finansiella upplysningarna i en hållbarhetsrapport ska ge en bättre 
förståelse för dig som läsare att förstå Bostadsstiftelsen Platens utveckling, resultat och konse-
kvenser i frågor som rör miljö, personal, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter 
och motverkande av korruption. 

Bostadsstiftelsen Platen startade sitt hållbarhetsarbete under 2017 i en ny form, med en ambition 
att ständigt vidareutveckla sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhetsrapportens innehåll har inspirerats 
från SABO:s framtagna handledning om hållbarhetsrapportering. 

Själva begreppet hållbar utveckling myntades redan 1987 och innebär att man ska tillgodose 
dagens behov utan att låta möjligheten för framtida generationer att tillfredsställa sina. 

Hållbar utveckling består av tre lika viktiga dimensioner som stödjer och samspelar med 
varandra. De tre dimensionerna är en ekologisk, en social och en ekonomisk. 

 

I Bostadsstiftelsen Platens allmännyttiga syfte ingår ett samhällsansvar och i det ligger ett 
ansvar att bidra till en hållbar utveckling som innefattar de tre hållbara dimensionerna. 

Den ekologiska hållbarheten innefattar alla jordens ekosystem och innebär att verksamheter 
ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan och resursförbrukning. För allmännyttiga bostads-
bolag betyder det t.ex. att man minskar sin miljöbelastning i byggnation och i boenden.  

Den sociala hållbarheten handlar t ex om människors välbefinnande, rättigheter och individens 
behov. De allmännyttiga bolagen, såsom Bostadsstiftelsen Platen, är med i arbetet med att 
bidra till att människor kan leva ett bra liv och att samhällen hålls samman. 

Den tredje dimensionen d.v.s. den ekonomiska hållbarheten handlar om att företag arbetar 
med en ekonomisk tillväxt som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller 
sociala hållbarheten. Det innebära bland annat att resurser kan användas effektivt och att 
det ges möjligheter för reparation och återanvändning av material och produkter.

SOCIAL

EKOLOGISK EKONOMISK
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Bostadsstiftelsen Platens affärsmodell, 
verksamhetsledningssystem och policys
Associationsformen stiftelse innebär bland annat avsaknad av ägare samt reglering genom 
särskild lagstiftning. Bostadsstiftelsen Platens huvudverksamhet är att på ett affärsmässigt sätt 
hyra ut lägenheter, lokaler, förråd och bilplatser för allmänhetens olika behov. 

Bostadsstiftelsen Platens fastighetsportfölj innehåller till övervägande del egenproducerade 
fastigheter för bostadsändamål och offentlig verksamhet. Företaget har även producerat små-
hus för försäljning. 

Affärsidén är att erbjuda ett varierat utbud av ändamålsenliga och efterfrågade bostäder, 
boendemiljöer och lokaler inom kommunen, med en hyresnivå som upplevs prisvärd. 

Bostadstiftelsen Platens arbete styrs av ett internt verksamhetsledningssystem. Verksamhets-
ledningssystemet omfattas av stadgar, affärsplan, organisationsplan, policydokument, verk-
samhetsplaner samt verksamhetsrutiner. Bostadsstiftelsens styrelse antar årligen en femårig 
affärsplan. I affärsplanen finns de övergripande väsentliga affärsmålen med nedbrutna delmål 
inom perspektiven: ekonomi, verksamhet, medarbetare, kund och miljö. 

Verksamheten ansvarar för att bryta ned målen i affärsplanen till ettåriga aktivitetsplaner. 
I affärsplanen nämns även de risker som föreligger i respektive perspektiv. Riskerna analyseras 
och verksamheten försöker förebygga riskerna, för att minimera riskernas effekt.
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POLICYS

I Bostadsstiftelsen Platens affärsplan och verksamhetens aktivitetsplaner tas hänsyn även 
till företagets olika policys och verksamhetsplaner. Bostadsstiftelsen Platens policydokument 
antas av styrelsen efter förslag från verksamheten. 

Policys uppdateras var fjärde år och nästa revision sker 2019 i samband med att en ny styrelse 
tillträder. Bostadsstiftelsen Platen har elva policydokument fastställda inom följande områden:

•	 Förvaltning

•	 Uthyrning

•		Personal

•		Arbetsmiljö

•		Miljö

•		 IT

•		Kommunikation

•		Finans

•		Representation

•		Sponsring 

•		Etiska regler för umgänge 
 med leverantörer

Verksamheten ansvarar för att konkretisera ovan nämnda policydokument i verksamhetsplaner 
och verksamhetsrutiner. Revidering av verksamhetsplanerna sker vartannat år och verksam-
hetsrutinerna revideras varje år. Uppföljning av policys, affärsplanens mål samt aktivitets-
planerna görs enligt fastställda rutiner i affärsplanen, bland annat som årsredovisningar från 
respektive avdelning till styrelsen från ansvarig chef. Bostadsstiftelsens policys kommer även 
att utvecklas vidare ur ett hållbarhetsperspektiv.

FÖRÄNDRING AV ARBETSSÄTT OCH IT-VERKTYG

Under 2017 startades arbetet med att utveckla Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsarbete 
genom att implementera ett nytt IT-verktyg, vars syfte är att förbättra och vidareutveckla 
hållbarhetsarbetet. Beslut togs under 2017 om att bilda en ny arbetsgrupp ”Miljö och hållbarhet” 
bestående av företagets nyckelfunktioner, där miljö- och hållbarhetsfrågor behandlas. 

Under 2017 blev Bostadsstiftelsen Platen medlemmar i nätverket CSR East Sweden och Motala 
kommuns interna miljönätverk. Bostadsstiftelsen Platen är även sedan 2017 med i SABO:s 
miljöråd som träffas några gånger om året.
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Ekologisk hållbarhet
ENERGIFÖRBRUKNING

Bostadsstiftelsen Platen var delaktig i Skåneinitiativet vars syfte var att minska energian-
vändningen i hela bostadssektorn. De företag som anslöt sig antog utmaningen att minska 
sin energianvändning med 20 procent från 2007 till 2016. Skåneinitiativet blev under 
året 2017 summerat och totalt sparade företaget 13,9 %. Arbetet med att spara energi har 
fortsatt under året och inför år 2017 har Bostadsstiftelsen Platen gått in i en ny målsättning 
som följer de nationella målen, dvs att spara 20 % energi till år 2020 med startår 2008.

Viktiga satsningar har gjorts under året för att spara el-energi. I samband med nyproduk-
tionen på Redareplan installerades en solcellsanläggning som kommer klara en stor del 
av fastighetselbehovet för byggnaderna. Båda byggnaderna har låg energiprestanda på 55 
kWh/m2.

Ytterligare en solcellsansläggning installerades under året i PlatenHuset, där det inte finns 
tillgång till fjärrvärme och därför är byggnaderna eluppvärmda. Som kontorsbyggnad har 
de ett relativt stort elbehov dagtid och är dessutom försedd med luftvärmepump som produ-
cerar kyla på sommaren och därför kan solcellsanläggningen nyttjas maximalt. Solceller är 
även något som företaget ser kommer att öka framöver. 

Andra satsningar som gjorts för minskad elanvändning är byte av armarruter till LED samt 
konvertering av garage med värme till kallgarage. Insatser har gjorts under året för att 
minska användning av värmeenergi bl.a. genom installation av FTX och vindsisoleringar. 
Dessa ger också resultat för det enskilda objektet, men totalt sett har en ökning skett. 
En av förklaringarna kan vara ökad användning av varmvatten inom vissa områden.

Redan i början av 2000-talet började företaget byta ut sina fordon till eldrivna. Under 2017 
köpte Bostadsstiftelsen Platen in ytterligare fem stycken elfordon s.k. Melex 390 till sin 
dagliga verksamhet.
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MÅL	OCH	UTFALL

Under 2017 ökade den sammantagna energiförbrukningen. Den största ökningen fanns i 
Charlottenborg. Orsaken är inte klar, men Bostadsstiftelsen Platen har köpt lägenhetsmät-
ningar till 30 % av lägenheterna i Charlottenborg för att undersöka saken.

Gällande fördelning av förnybara och icke förnybara energikällor har Bostadstiftelsen 
Platen inte idag någon färdig statistik. Diagrammet nedan visar fördelningen av den totala 
energiförbrukningen för värme. Den största delen kommer från fjärrvärme som till största 
delen består av biobränsle. 

Fördelning energiförbrukning (värme) kWh/m² 2017.

Under 2017 gjorde Bostadsstiftelsen Platen ett s k Bra Miljöval där stiftelsen köper 45 656 
MWh el från förnybara källor. Detta innebär att företaget kommer att minska sina utsläpp 
under avtalstiden 2018-2020 med 16 002,9 ton koldioxid. 

Statistik över företagets totala koldioxidutsläpp finns inte idag, men detta är något som 
Bostadsstiftelsen Platen kommer att titta på framöver.

Normalårskorrigerad 2008 2016 2017 2017
Energiprestanda kW/m2  Utfall Utfall Mål Utfall

Energiförbrukning (värme) kWh/m2 168 143,5 141,3 147,9

Fastighetsel kW/m2  23 22,1 21,2 21,1

Sammantagen energiförbrukning kW/m2 191 165,6 162,4 169

Procent besparing 0 % 13,3 % 15 % 11,5 %

•   Fjärrvärme 143,3

•   Elvärme  4,1

•   RME olja  0,5

VATTENFÖRBRUKNING

Mängden vatten som förbrukas i fastigheterna ligger på en relativt jämn nivå. 2017 års 
förbrukning slutade på 1 390 liter/m2 uppvärmd yta jämfört med 2016 års förbrukning 
som slutade på 1 429 liter/m2 uppvärmd yta.
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KRAV PÅ ENTREPRENÖRER

För samtliga upphandlingar som Bostadsstiftelsen Platen gör ställs exempelvis krav på att det 
ska finnas en miljöpolicy eller ett miljöledningssystem på plats. Gällande Bostadsstiftelsen 
Platens nybyggnation så har krav ställts på entreprenörerna att följa framtagna miljöpro-
gram i projekten.

AVFALLSHANTERING

Hyresgästerna på Bostadsstiftelsen Platen har möjlighet att 
källsortera och företaget har byggt ut källsorteringen med 
miljöbodar och källsorteringsskåp på de flesta områden. 
Hyresgästerna har möjlighet att källsortera hushållsavfall, 
matavfall (Gröna påsen), färgat glas, ofärgat glas, plast, tidningar, 
returkartong, småbatterier och metallförpackningar. Matavfallet 
som samlas i den Gröna påsen omvandlas till biogas och biogödsel. 
Vissa miljöbodar är kompletterade med fraktioner för farligt avfall, 
som t ex elavfall, glödlampor och lysrör (detta avfall kan även lämnas 
i samband med grovsopshämtning).

Under 2017 Infördes fler djupbehållare för hushållssopor och ytterligare en källsorterings-
station på Redareplan ska bidra till förbättrad sortering.

MILJÖ

Under året har Bostadsstiftelsen Platen arbetat aktivt med miljöfrågorna, både när det gäller 
hantering av sopor men även kring inre- och yttre miljö. För innemiljön har man t ex valt 
att frångå platsmattor i kök och hall och övergått till ett miljövänligare alternativ, vinylklick-
golv. Det gäller vid både planerat underhåll (HLU) och akuta reperationer.

Vid nybyggnationen på Redareplan har man arbetat efter ett miljöprogram som omfattat 
hela projektet, men som också ställde krav på återrapportering av byggvaror i en databas 
”Byggvarubedömning” där man kan utlösa miljöprestandan för varan. 

Även ombyggnationen på Ulaxgatan har arbetat efter en bedömning av inbyggda byggvarors 
miljöprestanda gjord i ”Sunda hus”. Under året har man också genomfört en sanering från 
radon på Karolinervägen, Nykyrka.
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Social hållbarhet
Bostadsstiftelsen Platen har en lång historia med att aktivt arbeta med stadsutveckling, 
mångfald och integration i Motala. 

SPONSRING OCH INTEGRATION

Under 2017 hade Bostadsstiftelsen Platen sponsoravtal med totalt 23 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, och som 2017 lockade 550 deltagare i åldrarna 6-12 år. 

SOCIALT	ANSVARTAGANDE	I	UTHYRNING

De sociala kontrakten som Bostadsstiftelsen Platen har är omfattande idag. 
Motala kommuns sociala resursverksamhet har ett flertal sociala prövningslägenheter och 
14 grupp- och stödboenden med tillhörande satellitlägenheter, t ex för personer med olika 
funktionsnedsättningar runt om i företagets fastigheter. 

Kommunen bedriver även två HVB-hem för ensamkommande samt sju vårdboenden i 
Bostadsstiftelsen Platen har i egen regi två fastigheter med 41 lägenheter med särskild 
inriktning på äldre, s.k. Seniorboende 55+.
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HYRESGÄST	I	FOKUS

 Under 2017 gjordes den återkommande kundundersökningen, där samtliga hyresgäster 
erbjuds möjligheten att svara på frågor om sitt boende. 48 % av de boende svarade på 
enkäten. Resultaten från enkäten är vägledande för utvecklingsarbetet på företaget. 

ARBETET FÖR RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Motverkande av korruption
För att motverka korruption arbetar Bostadsstiftelsen Platen aktivt med sin policy ”Etiska 
regler för umgänge med leverantörer”, såväl vid upphandling som i daglig verksamhet och 
vid uppstartandet av olika projekt. 

Bostadsstiftelsen Platen har också 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. 

Respekt för mänskliga rättigheter hos underleverantörer
Gällande hållbara krav ställer Bostadsstiftelsen Platen dem vid offentlig upphandling, 
exempelvis kan krav ställas på arbetsrättsliga kontraktsvillkor vad gäller lön, semester 
och arbetstider i nivå med centralt kollektivavtal.

Gällande varor som levereras, så ska de exempelvis vara producerade under förhållanden 
som är förenliga med FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkon-
ventioner, FN:s barnkonvention och FN:s deklaration mot korruption. 

Värdegrund för Bostadsstiftelsen Platen
Under 2017 fastställde styrelsen Bostadsstiftelsen Platens nya värdegrund, efter att samtlig 
personal varit delaktig i processen. De nya ledorden är Respekt, Engagemang, Delaktighet 
och Ansvar. Arbetet med att implementera dessa ord i all verksamhet har påbörjats.
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FÖRETAGETS PERSONAL

Anställningsformer
Under 2017 har företaget bl. a gjort personalsatsningar för säsongsanställda, men även 
fortsatt arbetet med traineeanställningar. Rekryteringen av säsongsanställda sker i samver-
kan med Arbetsförmedlingen och riktas i första hand mot unga personer som länge stått till 
arbetsmarknadens förfogande. 

Personalomsättning
Fyra medarbetare har avslutat sin anställning under 2017. Åtta nya medarbetare har rekry-
terats. Nyckeltalet för personalomsättningen är 4,8 %.

Närvaro/frånvaro och hälsofrämjande åtgärder 
Närvarotalet för året uppgick till 97,4, vilket motsvarar 97,4 % av arbetstiden för året. Av 
kollektivanställda tog 15 män och 1 kvinna föräldraledigt. Ingen av tjänstemännen tog ut 
någon föräldraledighet under 2017.

Under året genomfördes friskvårdprofiler för personalen. Den visar att 40 % av de som 
genomfört profilerna löper risk för ohälsa. Målet för 2017 var att sänka antalet med 5 % 
och resultatet blev en sänkning med 7 %.  

Arbetsgivaren försöker motivera sin personal genom bland annat ge 1 500 kronor per år 
och anställd i friskvårdsbidrag.

Jämställdhet
Tre kvinnor och 48 män är kollektivanställda. 17 kvinnor och 15 män är tjänstemän i före-
taget. Inom gruppen kollektivanställda råder obalans mellan kvinnor och män. Vid varje 
nyrekrytering finns möjlighet att utjämna genom att aktivt arbeta för att locka kvinnliga 
sökanden med rätt kompetens. 

Kompetenshöjande åtgärder
Under året har utbildningar genomförts som t.ex. heta arbeten, ergonomi, skyddsrum, 
otillåten andrahandsuthyrning, arbetsmiljö, grundläggande brandkunskap och om GDPR-
lagstiftning. Informationsinsatser har även genomförts under 2017 gällande kränkande 
särbehandling. Kompetensutveckling är ett ständigt pågående arbete och ett förhållningssätt 
för att möta de krav som ställs på medarbetare.

Varumärkesstärkande åtgärder
Bostadsstiftelsen Platen arbetar även med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och karriärut-
veckling genom att delta på olika kompentens- och rekryteringsmässor.

MÅL	OCH	UTFALL

*Målbilden utgår från medarbetarens pensionering vid 65 år samt bibehållen personalstyrka.

 2016 2017 2017
  Utfall Mål Utfall

Närvarotal 96,2 97 97,4

Jämställdhet*, (Andel kvinnor av de 
som är kollektivanställda)  7,5 % 7,5 % 5,8 %

Mångfald  4,8 % 4,8 % 4,8 %
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Ekonomisk hållbarhet
Ser man till Bostadstiftelsen Platens ekonomiska hållbara utveckling, så innehar stiftelsen 
en stabil likviditet och kassaflöde, vilket redovisas i kassaflödesanalys. 

Företagets värdeutveckling på fastighetsbeståndet bevakas via interna och externa marknads-
värderingar och stiftelsens skuldportfölj avstäms regelbundet mot gällande finanspolicy. 

Stiftelsens goda ekonomi gör det möjligt att bygga nya bostäder och att underhålla och 
renovera befintliga lägenheter. 

Under 2017 färdigställde Platen 33 nya lägenheter på Redareplan i Motala samt 24 nya 
lägenheter på Vallgatan i Borensberg. Planeringen är också igång för ytterligare byggnationer 
på andra platser i Motala.
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Framtida hållbarhetstankar
2017 har varit ett spännande år för Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsarbete. Under året 
började företaget sin hållbarhetsresa under nya former, där den nya lagstiftningen för 
hållbarhetsredovisning har varit en ledstjärna i utformningen av hållbarhetsarbetet. 

Bostadsstiftelsen Platens hållbarhetsambiton är att börja där vi står, med en strävan att 
ständigt utveckla hållbarhetsarbetet framåt. Blickar vi framåt ser vi att under 2018 utför 
vi bland annat en väsentlighetsanalys och en riskanalys som kommer att hjälpa oss att 
forma företagets framtida hållbarhetsarbete. 

I vårt hållbarhetsarbete är ambitionen även att framöver se hur vi kan arbeta med de 
globala hållbarhetsmålen dvs Agenda 2030. De 17 globala målen syftar till att bland annat 
uppnå jämställdhet och egenmakt för kvinnor och flickor, förverkliga mänskliga rättigheter 
och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

 

Bostadsstiftelsen Platen har en spännande hållbarhetsresa framför sig, häng med!

 Frida Louhi
 Miljöstrateg/Hållbarhetsansvarig
 frida.louhi@platen.se
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Platensgatan 1, Box 33, 591 21 Motala
Tel. 0141-22 89 00  Fax 0141-532 46

www.platen.se


