
Hållbarhetsrapport 2020
Karlshamnsbostäder AB 



Innehåll 
Globala målen integreras tydligare i verksamheten 2 

Vårt arbete mot Agenda 2030 3 

Socialt ansvar 4 

Miljöansvar  7 

Intressenter  9 

God arbetsmiljö 13 

Ekonomisk hållbarhet 15 

2



Globala målen integre-
ras tydligare i verksam-
heten 
Sedan 2010 har Karlshamnsbostäder arbetat 
med att integrera hållbarhetsprinciperna för 
både de sociala, miljömässiga samt ekonomiska 
aspekterna. Nu tar vi nästa steg mot Agenda 
2030 och påbörjar vårt arbete med att integrera 
dessa mål i vårt dagliga arbete. Samtliga verk-
samhetsmål är numer kopplade till de globala 
målen, vilket skapar tydlighet och starkare för-
ankring i organisationen. Vår ambition är att all-
tid ha en väl avvägd balans mellan social, eko-
logisk och ekonomisk hållbarhet. 

Energibesparing och digitalisering 

Vi befinner oss i slutet av vårt största energibe-
sparingsprojekt hittills (EPC) som inkluderat 
upprustning av stora delar av vårt befintliga be-
stånd.  

En stor utmaning för oss är digitaliseringen som 
pågår överallt. Hur kommer framtidens digitala 
förvaltning att se ut? Hur mycket kan bli digitalt 
i våra fastigheter? Vill våra hyresgäster att vi 
blir mer digitala? Frågeställningarna är många 
och vi har bara påbörjat denna resa.  

Alltmer fokus på social hållbarhet 

Arbetet med bosociala frågor blir mer och mer 
centralt. Vi ser att vårt arbete gör stor skillnad 
för våra hyresgäster, t.ex. genom att fylla kun-
skapsluckor, odla intressen och dämpa kul-
turkrockar. Under pandemin har vi tyvärr fått 
ställa in en hel del aktiviteter som bygger på fy-
sisk samvaro. Visserligen har vi erbjudit digi-
tala alternativ, men det är tydligt att den mellan-
mänskliga kontakten är det som hyresgästerna 
saknar allra mest just nu.  

Gemensam värdegrund 

2020 har varit ett år då vi lagt stort fokus på vär-
degrundsarbete och ledarskap. Samtliga medar-
betare har varit delaktiga och jobbat fram ge-
mensamma värderingar, nu arbetar vi för att ef-
terleva dem.  

Effekter av Corona 

För oss har omställningen till största del handlat 
om ett förändrat arbetssätt och insatser för att 
minimera risker för smittspridning bland hyres-
gäster och personal. Vi valde snabbt att följa 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer fullt ut och 
alla som kan har jobbat hemifrån sedan i våras. 
Vi har tvingats bli mer digitala och hitta kreativa 
lösningar på vardagliga problem, vilket i sig har 
varit positivt för verksamheten.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det 
varit ett utmanande år där vi ändå lyckats leve-
rera en verkligt god förvaltning med nöjda kun-
der. Vi fortsätter utveckla vårt hållbarhetsarbete 
och ser fram emot 2021 då vi alla hoppas kunna 
återgå till en mer normal tillvaro.  

”Vi ska alltid ha en väl av-
vägd balans mellan social, 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet” 

Kristina Söderling, VD 
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Vårt arbete mot 
Agenda 2030
2019 tog vi fram vår första hållbarhetsredovis-
ning, på frivillig basis. Här redovisar vi vårt ar-
bete utifrån olika hållbarhetsaspekter. De mål 
som vi har stört möjlighet att påverka är mål 7, 
8, 10 och 11. likabehandling, inkludering, eko-
nomi, miljö och arbetsrättsliga villkor.  

Mål 7: Hållbar energi för alla 

Minskad energianvändning och förnybara 
energikällor är en central del i Karlshamnsbo-
städer arbete mot minskad klimatpåverkan.  

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

Våra beslut fattas med en väl avvägd balans 
mellan social, ekologisk och ekonomisk håll-
barhet.  

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

Ett av målen vi arbetar allra mest med är social 
inkludering. Exempel på detta är boskola, od-
lingsprojekt, aktiviteter för barn och unga, 
trygghetsrondering och kompetensutveckling 
för människor i digitalt utanförskap. Genom 
våra antagningskriterier och bostadskö med 
poängsystem ger vi alla sorters människor möj-
lighet att få en bostad. 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Upprustning av bostäder och fastigheter görs 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Utemiljöer 
som t.ex. bostadsområden utvecklas tillsam-
mans med hyresgäster för ökad trygghet och 
trivsel. Ekonomiskt överkomliga hyror och att 
erbjuda en god service är viktiga aspekter.
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Socialt ansvar
Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda bra 
bostäder och trygga bostadsområden dit hyres-
gäster vill flytta in och bo kvar. Ett nära arbete 
till våra hyresgäster bidrar till goda relationer 
och främjar trivsel. 

Vi skapar meningsfulla fritidsaktiviteter och 
mötesplatser som stärker den sociala gemen-
skapen för såväl barn som vuxna och äldre. Till-
sammans med aktörer som t.ex. kommun och 
föreningar främjar vi också mångfald, inklude-
ring och ökad integration.  

Trygga stadsdelar 

Tillsammans med andra aktörer jobbar vi för att 
skapa attraktiva stadsdelar där människor trivs 
och känner sig trygga. Att ha aktiva och synliga 
medarbetare i våra bostadsområden bidrar till en 
tryggare vardag.  

I samarbete med lokala idrottsföreningar och 
andra samarbetspartners skapar vi löpande akti-
viteter i våra fritidslokaler i syfte att främja ge-
menskap och inkludering. Rondering i utsatta  

områden är en viktig del liksom aktiviteter för 
barn och ungdomar.  

Grannsamverkan är också en viktig del och här 
har vi på flera områden startat upp mindre grup-
per där hyresgäster träffas för att tillsammans 
bidra till ett tryggt boende. Ett exempel är upp-
rustning av lekplatser där boende i området del-
tagit i arbetet. 

Våld är en annan grundläggande aspekt som på-
verkar hur trygg man känner sig i sitt område, 
och inte minst våld i nära relationer. Tillsam-
mans med Karlshamns kommun antogs 2020 en 
policy om Huskurage – ett initiativ som handlar 
om att ge människor förutsättningar att visa ci-
vilkurage och våga agera när man misstänker 
våld i hemmet.  
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Att lära sig bli en bra granne 

I Kabo-skolan får hyresgästerna förståelse för 
hur det egna agerandet påverkar grannarna och 
bostadsområdet som helhet. Målet är bl.a. mins-
kade kostnader för sophantering, färre vatten-
skador i lägenheter, mindre problem i gemen-
samma tvättstugor etc. Kabo-skolan har också 
visat sig vara viktig i att skapa engagemang för 
det egna bostadsområdet rent generellt. 

Projekt för inkludering 

Genom samarbete med Studieförbundet Vuxen-
skolan inledde vi under hösten ett arbete med 
Delmos (Delegationen mot segregation). Pro-
jektet pågår fram till våren 2021 i syfte att 
minska segregationen i såväl samhället som i 
våra bostadsområden. Genom aktiviteter där 
människor möts skapar vi naturlig kontakt mel-
lan olika kulturer. Exempel på aktiviteter är stu-
diecirklar och kurser som ”nytt jobb i nytt land”, 
digitalt utanförskap och att vara förälder. 

Sedan tre år tillbaka har vi arbetat mycket med 
att skapa möjlighet för hyresgäster att odla till-
sammans. Idag har vi åtta områden där det odlas 
för fullt, allt från terrassodling mitt i centrum 
och stadsodling i miljonprogram-områden till 
mindre pallkrageodlingar. Att odla tillsammans 
har visat sig vara ett fint sätt att skapa större ge-
menskap och brygga broar mellan olika kul-
turer.  

Bättre livskvalitet på ålderns höst 

Under 2020 etablerades för första gången en od-
ling på ett av våra trygghetsboenden. Odlingen 
är utformad utifrån de särskilda förutsättningar 
som finns hos de boende, t.ex. odlingslådor i er-
gonomisk höjd för att personer med olika funkt-
ionsnedsättningar också ska kunna medverka. 
En annan viktig fråga för många äldre är ofrivil-
lig ensamhet. Planen var att under hösten ge-
nomföra ett större projekt där vi kostnadsfritt er-
bjöd ofrivilligt ensamma social tid, utifrån per-
sonliga önskemål om aktiviteter. Med anled-
ning av pandemin har detta tyvärr inte varit möj-
ligt, avsikten är dock att genomföra projektet 
under 2021. 

Däremot har vi kunnat erbjuda enklare, konti-
nuerlig hjälp till hyresgäster 70+ (eller tillhö-
rande annan riskgrupp). Matinköp och apoteks-
ärenden har varit populärt.  

Sommarläger för unga 

Under sommaren genomförde vi för första 
gången Day Camp – en större satsning för barn 
och unga i form av ett kostnadsfritt dagläger. 
Totalt deltog 86 av våra hyresgäster i åldrarna 
10-15 år. Under tre fartfyllda dagar varvades
fotboll med bad, paddling och andra utomhus-
aktiviteter. Projektet var enormt uppskattat och
vi planerar för ett nytt Day Camp 2021.

Hyresgäster odlar tillsammans i Svängsta. 

Hyresgäster i Covid-19-riskgrupp har erbjudits hjälp 
med enklare ärenden. 
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Miljöansvar 
Klimatförändringarna har fått en allt centralare 
del i människans vardag. Karlshamnsbostäder 
har aktivt jobbat med frågan sedan 90-talet då vi 
var ett av de första fastighetsbolagen i Sverige 
att införa källsortering till våra hyresgäster.  

Vi arbetar aktivt med energieffektivering av fas-
tighetsbeståndet för att minska vår klimatpåver-
kan. Digitaliseringen är en stor del av hållbar-
hetsarbetet då fler uppkopplade fastigheter in-
nebär att vi t.ex. snabbare kan upptäcka och av-
hjälpa fel i driften. Karlshamnsbostäder är an-
slutet till Klimatinitiativet och Digitaliseringsi-
nitiativet som båda drivs av Sveriges Allmän-
nytta. 

Miljödiplomering 

Karlshamnsbostäder är ett miljödiplomerat fö-
retag sedan 2012. Miljödiplomeringen innebär 
att vårt miljöarbete årligen följs upp och grans-
kas av extern revisor.  

Energieffektivisering genom EPC 

2016 påbörjade Karlshamnsbostäder en resa av-
seende energieffektivisering i hela fastighetsbe-
ståndet. Målsättningen är att minska vårt ener-
gibehov med 30 % gentemot 2015 års förbruk-
ning och minska driftkostnaderna med 3 miljo-
ner årligen. 

I projektet har vi installerat solceller som kom-
mer ge oss en årlig produktion av egenproduce-
rad el med 163 400 kWh (inklusive installat-
ionen på nya Östralycke).   

Under 2020 har vi installerat solceller på Stat-
ionsvägen 2 i Mörrum, Kjellsavägen 2-6 i 
Svängsta, Erik Dahlbergsvägen 35 och Sur-
brunnsvägen 1 i Karlshamn. 

Period 2018 2019 2020 Föränd-
ring 

Jan-dec 147 777 66 681 69 019 -47 %
Totalt 147 777 66 681 69 019 

Elförbrukning (kWh) för Askvägen. 2018 är 
året före installation.  
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Planen är att EPC-projektet slutförs under 2021 
med installation av fler solceller på fastighet-
erna i Kv. Viborg (Kungsgatan 11-15), samt Kv. 
Alingsås (Möllebacken). Vi kommer också att 
fortsätta arbetet med att byta ut ventilationsag-
gregat, injustering av värme och ventilationssy-
stem, uppgradering av fastigheternas styrsystem 
samt belysningsåtgärder. 

Vi ska bli fossilfria 

Genom Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ 
har vi antagit målet att de allmännyttiga bo-
stadsbolagen ska vara fossilfria senast år 2030 
och att energianvändningen ska minska med 30 
%. Totalt är 176 bostadsföretag med samman-
lagt 681 000 lägenheter anslutna till Allmännyt-
tans klimatinitiativ. 

Som ett led i deltagandet kommer vi byta ut for-
donsparken mot fossilfria alternativ. Under det 
gånga året har det investerats i elbilar och el-
cyklar för minskat beroende av fossila bränsle. 
Även arbetsredskap, t.ex. trimmers, häcksaxar 
etc. har bytts ut mot eldrivna redskap (tidigare 
bensindrivna), vilket även genererar en bättre 
arbetsmiljö för våra anställda då bullernivån 
sänkts avsevärt. Under 2021 kommer vi succe-
sivt att gå över till HVO (hydrerad vegetabilisk 
olja) för fordon som inte drivs av el. 

Enklare vardag för medvetna 
hyresgäster 

Under 2020 har laddstolpar installerats i fyra av 
bostadsområden. Projektet är ett samarbete med 
Karlshamn Energi och totalt finns nu 10 ladd-
punkter för hyresgäster att nyttja. Laddstolpen 
på Stationsvägen i Mörrum är publik för all-
mänheten. 

Digitalisering är avgörande 

Vi ser både utmaningar men framförallt möjlig-
heter inom den digitala utvecklingen de kom-
mande åren. Därför har vi bl.a. valt att gå med i 
Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Genom 
digitalisering av fastigheter kan vi arbeta proak-
tivt med uppkomna driftfel i husen samtidigt 
som det förenklar uppföljning och hantering av 
akuta fel.  

Exempel på andra områden där vi arbetar med 
digitalisering är besiktningar, felanmälan, ron-
deringar samt ritnings- och projekthantering. 
Sammantaget bidrar detta till lägre CO2-utsläpp 
och minskad klimat-påverkan.  

Under 2021 kommer vi att genomföra ett pilot-
projekt med IOT- lösningar för hyresgäster. Att 
erbjuda dessa tjänster ger vinster ur flera håll-
barhetsperspektiv (miljö, sociala och ekono-
miska). Det blir dessutom ett stort mervärde för 
hyresgästen och dess anhöriga samtidigt som vi 
kan få ökade intäkter genom merförsäljning.  

Hyresgästen Tomas Lindahl laddar sin bil med en 
av de nya laddstolparna. 
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Uppföljning av nyckeltal (2019) * 

• Elförbrukningen för fastighetselen har
minskat med 18,5 % i förhållande till
2015 års förbrukning. Vi har gått från
27 kWh/m2 2015 till 22 kWh/m2 2019
(avser BOA/LOA).

• Energiförbrukningen avseende upp-
värmning har minskat med 7,8 % i för-
hållande till 2015 års förbrukning; 153
kWh/m2 2015 till 141 kWh/m2 2019
(avser BOA/LOA).

• Vattenförbrukningen har mot 2018
minskat med 3,8 %, vilket är ett positivt
trendbrott mot 2019 års statistik.

• Bilparken förnyas från gamla bensin- 
och dieselbilar till elbilar och el-/hy-
bridbilar.

• Våra CO2-utsläpp har minskat med
31 % mot 2016 (avser interna transpor-
ter).

* Nyckeltalen kommer att revideras till kom-
mande års hållbarhetsrapport. Redovisade siff-
ror har följt miljödiplomeringens revisonsdagar
där man reviderar mot föregående år, revisons-
datum följer i dagsläget inte årsbokslutet.
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Intressenter
Karlshamnsbostäder som allmännyttigt bolag 
ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och sam-
hället. I samförstånd med våra intressenter ut-
vecklar vi verksamheten på ett ansvarsfullt och 
affärsmässigt sätt som är långsiktigt hållbart. 

Stabil efterfrågan på hyresrätter 

Uthyrningsgraden på bostäder är fortsatt hög. 
Drygt 12 % av kommunens invånare bor i en av 
våra bostäder. Målsättningen är att ha en uthyr-
ningsprocess som motverkar segregation och 
som främjar transparens och jämlikhet. Huvud-
regeln är uthyrning enligt bostadskö i kronolo-
gisk ordning. För närvarande står ca 4500 per-
soner i kö till en bostad. 

God service och trevligt bemötande 

Trots pandemi-begränsningar gällande tillgäng-
lighet och möjlighet att åtgärda fel i bostäder är 
NKI-resultatet oförändrat (80 %). Våra kunder  

har varit flexibla och visat god förståelse för al-
las situation. Vi får högt betyg gällande fram-
förallt bemötande och service. Under 2021 
kommer vi att byta leverantör av kundmätningar 
i syfte att kunna göra djupare analyser i vad som 
driver kundnöjdheten och vilka områden vi be-
höver förbättra oss inom.  

Utveckling av kommunikation och 
arbetssätt 

Vi fortsätter att utveckla våra digitala kanaler 
för kontakt och dialog med hyresgäster. Några 
exempel på förbättringar under 2020 är: 

• Kommit igång bra med våra kanaler på
Facebook och LinkedIn.

• Fler kunder väljer att hantera sina ären-
den via Mina sidor med digital signe-
ring.

• Webbsidan är genomlyst och åtgärdad
för att möta de nya kraven på tillgäng-
lighetsanpassning.
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• Vi beslutade tidigt att stänga kontoret
för fysiska besök och bedriva kundser-
vice på distans.

• Under hösten beslutade vi att inte
längre visa lägenheter fysiskt. Kunder
har alltså tackat ja till lägenheter
osedda.

Det är självfallet viktigt att komma ihåg att en 
del kunder har svårt att ta till sig digital inform-
ation. För merparten av kunderna är det däremot 
inget problem och en vanlig missuppfattning är 
att äldre inte är digitalt mogna. Under pandemin 
t.ex., består de nya internetanvändarna i synner-
het av den äldsta befolkningen, de som är 76 år
eller äldre (Svenskarna och internet 2020). Det
är därför viktigt att inte underskatta denna grupp
utan fortsätta att utveckla vårt sätt att kommuni-
cera samtidigt som vi hjälper och stöttar de som
känner sig osäkra i den alltmer digitala varda-
gen.

Ger många möjlighet till arbete 

Karlshamnsbostäder sysselsätter 56 anställda. 
Indirekt är vi betydligt större än så. Genom en 
rad entreprenörer och som stöd till kommunens 
olika arbetsmarknadsinsatser ger vi många en 
möjlighet till arbete.  

För att underlätta för kommunens ferieanställda 
(som skulle sommarjobbat inom vård och om-
sorg) tog vi emot 18 ungdomar extra för arbete 
inom fastighetsskötsel. 

Vision 50 000 

Karlshamns kommun har en vision om 50 000 
invånare. Karlshamnsbostäder deltar i detaljpla-
nearbetet för de nya stadsdelarna Sternö Sjö-
stad, Janneberg och Stationsstaden. Samtliga 
områden är attraktiva och intressanta för fram-
tida exploatering och vi följer därmed utveckl-
ingen noggrant för att kunna utvärdera våra al-
ternativ.  

Upprustning av Möllebacken 

Under hösten påbörjades vår hittills största upp-
rustning av ett befintligt område. Det är Mölle-
backen (Kv. Alingsås och Trosa) med sina ca 
200 lägenheter som i två etapper kommer att ge-
nomgå en omfattande upprustning under åren 
2020-2023.  

Husen ritades av arkitekt Hanna Victorsson i 
början av 70-talet. Tillsammans med Win-
gårdhs Arkitektbyrå och nära dialog med Stads-
byggnadskontoret har vi kommit fram till en 
lösning som är prismässigt försvarbar och gör 
det möjligt för hyresgäster att bo kvar under 
byggtiden. Samtidigt har vi också lyckats finna 
en väg där husens tidstypiska karaktär bevaras.  

Kommunens ekonomi påverkar oss 

Kommunens ekonomiska läge med flertalet 
uppsagda lokaler har stor inverkan på oss. Om 
förutsättningar finns ser vi över möjligheten att 
bygga om lokaler till bostäder, men med vår 
ägares krav på en mer återhållsam investerings-
takt klarar vi i nuläget inte av att hålla tempot.  

Unger pandemin har äldre personer blivit mer digitala 

Skiss på hur husen på övre Möllebacken 
kommer att se ut 
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Avslutade byggprojekt 2020 

Antal nybyggda bostäder: 0 

Områden som genomgått en större upprustning 
under året:  

• Kv. Linköping
• Kv. Visby
• Mariegården
• Surbrunnen (Kv. Plommonet)

Byggprojekt 2021 

Följande projekt förväntas slutföras under kom-
mande år: 

• Bokvägen, Svängsta. F.d. LSS-boende
byggs om till fem lägenheter.

• Hagaslätt/Sågverket, Karlshamn. F.d.
förskola byggs om till två lägenheter.

• Möllebacken Kv. Trosa. Etapp 1 slut-
förs med 92 upprustade lägenheter.

Surbrunnen är ett område som rustats upp under 
2020. På taket har solceller installerats. 

Kv. Linköping har bl.a. fått ny fasad och nya fönster. 
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God arbetsmiljö 
Trivseln är god och det finns en vilja att utveck-
las i sin yrkesroll. Med kontinuerlig satsning på 
medarbetarna ges förutsättningar för en fortsatt 
bra arbetsinsats. Vi arbetar ständigt med att för-
bättra det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
under året har extra fokus lagts på företagskul-
tur, värdegrund och ledarskap.  

Värdegrund 

I januari påbörjades arbetat med att gemensamt 
ta fram en gemensam värdegrund som alla kan 
relatera till. Målet är att ha en arbetsplats som i 
hög grad kännetecknas av tillit, ansvar och ar-
betsglädje. Arbetet har pågått löpande under 
hela 2020, i stora och små grupper, med blan-
dade roller och ansvar. Även styrelsen har varit 
delaktig. Till varje värdeord finns en beskriv-
ning om ordets betydelse på arbetsplatsen.  

Parallellt med värdegrundsarbetet har lednings-
grupp och HR kontinuerligt arbetat med att ut-
veckla sitt ledarskap till att bli mer tillitsbaserat. 

Värdegrundsarbetet utgjorde startskottet. Nu 
kvarstår arbetet med att fortsätta leva vår värde-
grund och att implementera rätt mindset i det 
dagliga arbetet.  

Män och kvinnor behandlas jämlikt 

I december genomfördes årets medarbetarun-
dersökning och 93 % valde att svara, vilket ty-
der på stort engagemang. Resultatet visar bl.a. 
att våra medarbetare anser att män och kvinnor 
behandlas jämlikt. Vidare anser man sig ha god 
insikt i företagets övergripande mål och vad 
som förväntas i enskilda roller och uppdrag. 9 
av 10 anställda säger att möjligheten till kompe-
tensutveckling är mycket god och att man har 
den kunskap som krävs för att utföra sitt arbete. 

De områden som fått lägre betyg rör ledarskap, 
säkerhet och hälsa (för arbetare) och arbetsbe-
lastning och krav (för tjänstepersoner). Dessa 
ämnen identifierades redan i fjol och är frågor 
vi arbetar med. 
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Friskvård 

Alla medarbetare har möjlighet till ett frisk-
vårdsbidrag på 2000 kronor. Nyttjandet har i år 
ökat med 12 %. Totalt sett valde 36 medarbetare 
att nyttja sitt friskvårdsbidrag vilket motsvarar 
ca 64 % av budgeterat bidrag. Som medarbetare 
har man även rätt till en friskvårdstimme per 
vecka på betald arbetstid.  

God hälsa och välmående är frågor vi kommer 
att fortsätta prioritera. En hållbar livsstil är 
centralt, därför väljer vi under 2021 att bl.a. 
dubblera friskvårdsbidraget till 4000 kr samt ge 
alla fri tillgång till företagets gym. 

Regelbunden hälsokontroll 

Vart tredje år erbjuds alla en hälsoundersök-
ning. Det är efterfrågat av medarbetarna och vid 
flertalet tillfällen har tidiga symtom på sjukdom 
upptäckts och snabb hjälp med åtgärder har satts 
in. Företagshälsovården används också i rehabi-
literingssyfte samt för att förebygga sjukfrån-
varo. 

Sjukfrånvaro 
  
Total sjukfrånvaro: 3,26 % (3,30 %)  
Korttidsfrånvaro: 1,49 % (1,10 %) 
Långtidssjukskrivningar: 1,77 % (2,20 %) 

Vi uppnår våra mål på samtliga nyckeltal.

Vi valde tidigt att följa Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer fullt ut, med anpassat arbetssätt och di-
stansarbete. Kanske är det en av orsakerna till 
att vi trots pandemin inte ser någon större ök-
ning av korttidsfrånvaron samt klarar vårt mål 
på 1,50 %. Totalt sett ser vi också en sänkt sjuk-
frånvaro, om än något blygsam, vilket är att be-
trakta som mycket positivt i dessa tider.  

Kompetensutveckling 

I snitt avsätts 25 000 kronor per anställd och år 
för utbildning. Under 2020 nyttjades 55 % av 
budgeterat belopp. En positiv trend är den ökade 
tillgången på digitala utbildningar vilket ger fler 
möjlighet att delta. Många digitala utbildningar 
är dessutom reducerade i pris, eller till och med 
kostnadsfria.  

Varje år investerar vi också i en övergripande 
utbildning för samtliga medarbetare. I år har vi 
fokuserat på företagskultur och värdegrund. 
2021 kommer vi att arbeta med jämlikhetsfrå-
gor.  

Medarbetare erbjuds både friskvårdsbidrag och 
tid för fysisk aktivitet under arbetstid. 
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Ekonomisk hållbarhet 
För att möta framtidens utmaningar med respekt 
för användningen av jordens resurser måste vi 
ta ett större ansvar för hur vi bygger och under-
håller våra fastigheter. 

En god underhållsstandard skapar förutsätt-
ningar för ett tryggt, trivsamt och attraktivt bo-
ende samtidigt som det säkerställer fastigheter-
nas status och marknadsvärde. 2018 beslutade 
bolaget om en åttaårig underhållsplan som bl.a. 
innefattar ca 60 stambyten per år och en sam-
manlagd budget på 230 mkr. 

Investeringar 

Under året uppgår de totala investeringarna till 
114 mkr. Av dessa avser 49 mkr egenfinansierat 
underhåll i form av stam-, fasad-, fönster- och 
takrenoveringar. 16 mkr har fortsatt finansierat 
EPC-projektet och cirka 9 mkr avser ombygg-
nationer från lokaler till lägenheter.  

Som tidigare nämnt startade renoveringen av 
Möllebacken i år. Projekt har en budget på 200 
mkr varav 20 mkr är självfinansierat, fördelat på 
fyra år.  

Nyckeltal 

Nettoomsättning: 224 mkr (217 mkr) 
Skuldsättningsgrad: 4 (4)  
Soliditet 21 % (18 %) 

Hyror och vakanser 

Vakansgraden för lokaler och bostäder är fort-
satt relativt låg. Bostadshyrorna bestäms genom 
förhandlingar med Hyresgästföreningen och 
står för cirka 65 % av nettoomsättningen. Käns-
lighetsanalysen visar att om hyresnivån för bo-
städer skulle stiga med 1 % ökar intäkterna med 
1,4 mkr. Lokalhyrorna regleras via index. Va-
kansgraden för bostäder är 1,1 % (0,8 %) och 
för lokaler 4,6 % (1,7 %).
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