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VD har ordet 
 
 
Vi lämnar ett minst sagt ovanligt år bakom oss, präglat av den globala pandemin vi 
fortfarande befinner oss i. Trots detta kan jag konstatera att Karlshamnsbostäder under 
2020 lyckats leverera en verkligt god förvaltning med nöjda kunder. Även resultatmässigt har 
vi lyckats väl. Vi levererar ett resultat över budget vilket framförallt beror på minskade 
kostnader kopplade till pandemin, men också pga. försening av lånefinansierade projekt 
(vilket inneburit lägre räntekostnader än beräknat). 
 
Vi har blivit mer digitala 
Våra medarbetare har visat på stort tålamod och engagemang i att hitta lösningar på de 
utmaningar vi ställts inför med anledning av smittskydd och restriktioner. Vi har alla fått lära 
oss att anpassa både arbets- och privatliv på olika sätt. Social distansering är numera det 
”normala”. I det dagliga arbetet har våra medarbetare påverkats olika och i skiftande grad. 
Gemensamt är dock att vi tagit ett rejält kliv framåt i vårt digitala arbetssätt, vilket varit 
mycket positivt för verksamheten.  
 
Hållbarhetsfrågorna är högt prioriterade 
Vi fortsätter att prioritera vårt hållbarhetsarbete där bl.a. de bosociala frågorna utmärker oss 
som aktör på den lokala bostadsmarknaden. Fokus har under 2020 främst riktats mot barn 
och unga samt äldre. Våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga i sitt boende och nöjda 
kunder ska avspegla vår förvaltning. Med hjälp av Nöjd kundindex-mätningar identifierar vi 
aktuella utvecklingsområden och lär oss mer om vad som är viktigt för våra hyresgäster.  
 
Karlshamnsbostäder är en del av Allmännyttans klimatinitiativ som arbetar med att minska 
vår miljöpåverkan. Vårt största energibesparingsprojekt hittills avslutas under nästa år. 
Under 2021 kommer vi också att genomföra en rad satsningar i syfte att förenkla för våra 
hyresgäster att göra hållbara val i sin vardag.  
 
Rätt rustade för framtiden 
Under året genomfördes ett omfattande värdegrundsarbete i hela organisationen. 
Tillsammans har vi enats om vad som är våra grundbultar och det som kommer att skapa 
den företagskultur vi eftersträvar.  
 
I oktober inleddes ett arbete med att genomföra en heltäckande organisationsöversyn. 
Syftet är att skapa en organisation som är väl rustad för att möta framtida utmaningar samt 
identifiera vilka kompetenser vi behöver. Min förväntan är att vi under 2021 kommer att ha 
en klar bild av hur vi vill bygga verksamheten och påbörjat denna förbättringsresa. 
 
Genom att vi alla bidrar med glädje, engagemang, respekt för varandra, gemenskap och 
delaktighet samt ett öppet och ärligt bemötande gentemot varandra skapar vi de bästa 
förutsättningarna för att lyckas med framtida utmaningar tillsammans. 
 
Kristina Söderling 
VD Karlshamnsbostäder AB 
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