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INLEDNING 

Karlshamns kommun har som vision att vi ska 

bli 50 000 invånare i kommunen. Som 

kommunalt bolag blir det följaktligen även en 

av våra viktigaste visioner och samtidigt en av 

de största utmaningarna – alla dessa 

människor ska ju bo någonstans. Vi vet att 

behovet av t.ex. trygghetsboende kommer att 

fortsätta växa eftersom den äldre 

befolkningen ökar. Detta innebär att vi måste 

nyproducera lägenheter samtidigt som vi har 

stort underhållsbehov i befintliga fastigheter.  

Vi ska också fortsätta prioritera vårt arbete 

med sociala frågor i våra bostadsområden. 

Våra hyresgäster ska trivas och känna sig 

trygga i sitt boende. Nöjda kunder ska 

avspegla vår förvaltning. Vi mäter 

kontinuerligt och resultatet ger oss möjlighet 

att förstå vad som är viktigt för våra 

hyresgäster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor utmaning för Karlshamnsbostäder 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.  

Under 2019 satte Greta Thunberg fokus på 

miljöfrågorna i världen. Vi måste alla ta vår del 

av ansvaret för att minska vår klimatpåverkan. 

Som en del i detta arbete har vi t.ex. valt att 

vara miljödiplomerade. Vi genomför även ett 

stort energibesparingsprogram i samtliga 

fastigheter. Självklart är vi också en del av 

Allmännyttans klimatinitiativ där vi bland 

annat åtagit oss att bli helt fossilfria år 2030. 

 

Kristina Söderling, VD  
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Karlshamnsbostäder verkar för att erbjuda 

bra bostäder och trygga bostadsområden dit 

hyresgäster 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 

gemenskapen för såväl barn som vuxna. 

Tillsammans med aktörer som t.ex. kommun 

och föreningar främjar vi också mångfald, 

inkludering och ökad integration. 

Rätten att påverka sitt boende 

Samtliga hyresgäster bjuds under året in till 

minst en träff med representanter från 

Karlshamnsbostäder för möjlighet till 

medbestämmande i sitt boende. Vid större 

renoveringar hålls alltid en kontinuerlig dialog 

med hyresgästerna där de får möjlighet att 

påverka. 

Trygga stadsdelar 

Tillsammans med andra aktörer jobbar vi för  

att skapa attraktiva och trygga stadsdelar där 

människor trivs och känner sig trygga. Under 

året har vi t.ex. inlett ett arbete med fotbolls-

föreningen FK Karlshamn United där vi  

 

ronderar i utsatta områden. Genom att knacka 

på hos hyresgäster synliggör vi våra medar-

betare och får de boende att känna sig trygga.  

Inkludering 

I samarbete med lokala idrottsföreningar och 

andra samarbetspartners skapar vi löpande 

aktiviteter i våra fritidslokaler i syfte att främja 

gemenskap och inkludering. Förutom arbetet 

med rondering i utsatta områden har vi sedan 

2018 ett samarbete med FK Karlshamn United 

där vi aktiverar barn och unga. Varje år 

planteras också ett ”Barnens Träd” i enlighet 

med FN:s barnkonvention för barns rättig-

heter. 

     Tillsammans med Lunds Universitet med-

verkar vi i två forskningsprojekt. Det ena 

projektet behandlar äldres sociala rättigheter 

för att motverka ofrivillig ensamhet medan 

det andra projektet fokuserar på 

bostadsanpassning för äldre. 

 

 

 

Socialt ansvar 
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Visa omsorg – våga agera 

Som bostadsföretag arbetar vi för att skapa en 

trygg och säker miljö för såväl hyresgäster som 

anställda.  Vi avser att under 2020 införa 

Huskurage – ett initiativ som handlar om att 

våga visa civilkurage.  

Gemenskap genom odling 

Sedan 2018 har vi arbetat med projektet 

”Gröna KABO” där vi utvecklar utemiljön i våra 

bostadsområden och möjliggör för våra 

hyresgäster att odla. Idag har vi sju områden 

med odling – allt från terrassodling mitt i 

centrum och stadsodling i 

miljonprogramområde till mindre 

pallkrageodlingar. Att odla tillsammans har 

visat sig vara ett bra sätt att skapa större 

gemenskap och brygga broar mellan olika 

kulturer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabo-skolan 

I Kabo-skolan får hyresgästerna förståelse för 

hur det egna agerandet påverkar grannarna 

och bostadsområdet som helhet. Målet är 

bl.a. minskade kostnader för sophantering, 

färre vattenskador i lägenheter, mindre 

problem i gemensamma tvättstugor etc. Kabo-

skolan har också visat sig vara viktig i att skapa 

engagemang för det egna bostadsområdet 

rent generellt.  

 

  

Hyresgäster odlar i Svängsta 
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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 
fastighetsbeståndet för att minska vår 
klimatpåverkan. Digitaliseringen är en stor del 
av hållbarhetsarbetet då fler uppkopplade 
fastigheter innebär att vi snabbare kan 
upptäcka och avhjälpa fel i driften. 
Karlshamnsbostäder är anslutet till både 
Klimatinitiativet och till Digitaliserings-
initiativet som båda drivs av Sveriges 
Allmännytta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miljödiplomering  
Karlshamnsbostäder är ett miljödiplomerat 

företag sedan 2012. Miljödiplomeringen 

innebär att vårt miljöarbete årligen följs upp 

och granskas av extern revisor. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljöansvar Miljöansvar 
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Energieffektivisering genom EPC 
2016 påbörjade Karlshamnsbostäder en 
upphandling avseende energieffektivisering på 
hela fastighetsbeståndet. Målsättning är att 
minska vårt energibehov med 30 % gentemot 
2015 års förbrukning och minska drift-
kostnaderna med 3 miljoner årligen. I 
projektet har vi under 2018/2019 installerat 
solceller som kommer ge oss en årlig 
produktion av egenproducerad el med 163 
400 kWh (inklusive installationen på nya 
Östralycke).   
 
Åtgärder i Kv. Norrköping 
Slutförda åtgärder 2019: nytt 
ventilationsaggregat, ny styrning samt 
installation av solceller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa steg 
EPC-projektet kommer att fortsätta under 
2020 med installation av fler solceller på 
fastigheterna Plommonet (Surbrunnsvägen 
1A-B), Södertälje (Erik Dahlbergsvägen 35) 
samt Mörrum 65:2 (Stationsvägen 2). Under 
2020 kommer vi fortsätta arbetet med att 
byta ut ventilationsaggregat, injustering av 
värme och ventilationssystem, uppgradering 
av fastigheternas styrsystem samt 
belysningsåtgärder.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Period 2017 2018 2019 

Minskad 
energianvändning 

mot 2017 års 
förbrukning  

   

Jan - dec 282 061 243 324 142 105 -50 % 
   

Totalt 282 061 243 324 142 105   
   

Före installation Pågående installation Efter installation 

Elförbrukning (kWh) för Kv. Norrköping före, under och efter installationen. 
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Vi ska bli fossilfria  

2019 anslöt Karlshamnsbostäder sig till 

Allmännyttans Klimatinitiativ – ett gemensamt 

upprop för att minska utsläppen av 

växthusgaser. Tillsammans har vi antagit målet 

att de allmännyttiga bostadsbolagen ska vara 

fossilfria senast år 2030 och att energi-

användningen ska minska med 30 %. Sedan 

starten 2018 har initiativet etablerat sig 

snabbt och idag är 176 företag med 

sammanlagt 681 000 lägenheter anslutna till 

Allmännyttans Klimatinitiativ. 

     Karlshamnsbostäder kommer som ett led i 

deltagandet aktivt arbeta med att byta ut 

fordonsparken mot fossilfria alternativ. Under 

det gånga året har det investerats i elbilar och 

elcyklar för minskat beroende av fossila 

bränsle. Även arbetsredskap, t.ex. 

grästrimmers, häcksaxar etc. har bytts ut mot 

eldrivna redskap (tidigare bensindrivna), vilket 

även genererar en bättre arbetsmiljö för våra 

anställda då bullernivån sänkts avsevärt.   

     Under 2020 påbörjas arbetet med 

installation av laddstolpar för hyresgäster.    

 

 

 

 

Digitalisering är avgörande 

Vi ser både utmaningar men framförallt 

möjligheter inom den digitala utvecklingen de 

kommande åren. Därför har vi bl.a. valt att gå 

med i Allmännyttans digitaliseringsinitiativ.      

Genom digitalisering av fastigheter kan vi 

arbeta proaktivt med uppkomna driftfel i 

husen samtidigt som det förenklar uppföljning 

och hantering av akuta fel. Exempel på digitala 

satsningar i år är digitalisering av besiktningar, 

ronderingar, felanmälan samt ritnings- och 

projekthantering. Sammantaget bidrar detta 

till lägre CO2-utsläpp och minskad klimat-

påverkan.  

     Under 2020 påbörjas ett pilotprojekt med 

IOT- lösningar för hyresgäster. Att erbjuda 

dessa tjänster ger vinster ur flera 

hållbarhetsperspektiv (miljö, sociala och 

ekonomiska). Det blir dessutom ett stort 

mervärde för hyresgästen och dess anhöriga 

samtidigt som vi kan få ökade intäkter genom 

merförsäljning.  

Uppföljning av nyckeltal (2018) * 

 Elförbrukningen för fastighetselen har 
minskat med 15 % i förhållande till 
2015 års förbrukning. Vi har gått från 
27 kWh/m2 2015 till 23 kWh/m2 2018 
(avser BOA/LOA). 

 Energiförbrukningen avseende 
uppvärmning har minskat med 7 % i 
förhållande till 2015 års förbrukning; 
153 kWh/m2 2015 till 143 kWh/m2 
2018 (avser BOA/LOA).  

 Vattenförbrukningen har sedan 
föregående år ökat på grund av ett 
flertal vattenläckor under 2018 samt 
hyresgästers ökade vattenförbrukning. 

 Bilparken förnyas från gamla bensin- 
och dieselbilar till elbilar och el-
/hybridbilar.  

 Våra CO2-utsläpp har minskat med 
11 % mot 2016 (avser interna 
transporter). 
 

* Nyckeltalen kommer att revideras till kommande års 

hållbarhetsrapport. Redovisade siffror har följt miljö-

diplomeringens revisonsdagar där man reviderar mot 

föregående år, revisonsdatum följer i dagsläget inte 

årsbokslutet.  

 

 

  

2030 ska vi vara ett fossilfritt företag 
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Karlshamnsbostäder som allmännyttigt bolag 

ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och 

samhället. I samförstånd med våra 

intressenter utvecklar vi verksamheten på ett 

ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är 

gynnsamt för alla. 

Stabil uthyrning 

Uthyrningsgraden på bostäder fortsätter att 

vara hög; 99,6 %. Ca 12 % av kommunens 

invånare bor i våra hyresrätter. Målsättningen 

är att ha en uthyrningsprocess som motverkar 

segregation och som främjar transparens. 

Huvudregeln är uthyrning enligt bostadskön i 

kronologisk ordning. Det finns en god och 

bestående efterfrågan på boende och 

merparten av de sökande bor inte hos oss 

idag. För närvarande står drygt 4200 personer 

i kö till en lägenhet. 

Nytt arbetssätt ger bättre service 

För att säkerställa kvaliteten och den upplevda 

servicen frågar vi kunderna kort efter in- eller  

 

 

 

avflyttning hur deras upplevelse varit. Det är 

framförallt bemötandet och servicen som får 

höga betyg. I kommentarer från avflyttande 

kunder ser vi att det primärt är ett förändrat 

behov hos individen som är orsak till att man 

väljer att flytta (t.ex. önskar större 

boende/hus).  

2019 ser vi för första gången ett trendbrott 

vad gäller upplevelsen av belysning på gårdar 

och i allmänna utrymmen. Detta har länge 

varit den faktor som skapat störst missnöje 

bland kunderna (för lite belysning är starkt 

kopplat till upplevd otrygghet). Investeringar i 

utomhusbelysning på Möllebacken och i 

Mörrum har gett ett mycket positivt resultat 

vilket låtit visa sig i resultatet av kundunder-

sökningarna.   

Dialog med hyresgästerna 

NKI-mätningarna (Nöjd Kundindex) visar att  

80 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda 

med Karlshamnsbostäder som hyresvärd (med 

toppnoteringar på 85 %). Arbetet med 

hyresgästenkäten utvecklas hela tiden och 

återkoppling till de svarande görs kontinuerligt 

Intressenter 
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via mail eller telefon. Ambitionen är att fånga 

upp såväl stora som små förbättringsförslag 

och att kunderna ska få snabb respons. 

Gammalt blir nytt och kommer till nytta 

Ibland får vi begagnade kylar och frysar över. 

Då återanvänds de av Matakuten som arbetar 

för hållbarhet, mot matsvinn och resursslöseri. 

Desto oftare sker byte av elspisar. Dessa tar 

kommunens arbetscenter emot. Spisarna 

demonteras och källsorteras och metall-

skroten tas omhand. Det skapar sysselsättning 

inom kommunen och miljön vinner på att 

gammalt material får nytt liv. 

Östralycke – framtidens vårdboende 

I takt med kommunens åldrande befolkning 

har Karlshamnsbostäder valt att fokusera 

extra mycket på de äldres boendesituation. I 

juli 2019 stod nya Östralycke klart. Projektet 

är vårt i särklass största hittills, och har byggts 

i fyra etapper. Anläggningen är byggd för att 

klara framtidens utmaningar gällande vård och 

omsorg. Fokus i projektet har hela tiden varit 

att skapa en bra vård- och arbetsmiljö. Lång-

siktig hållbarhet är genomgående för 

Östralycke och några exempel på detta är: 

 Rätt boendemiljö dvs. rätt storlek på 

boendeytor och lokaler, hygien-

utrymmen etc. 

 Stor anläggning med solpaneler för 

elproduktion  

 Tvätteri med energisnåla maskiner 

som väger tvätt och doserar 

miljövänligt tvättmedel/vatten för att 

undvika överdosering. Här sker också 

samordning med andra verksamheter 

i kommunen för effektivare hantering 

och minskade transporter 

 Kök och matsal för både lågstadie-

elever och boende på Östralycke 

skapar social mötesplats  

 

 

 

Trygghetsboende intill 

En åldrande befolkning ställer också högre 

krav på det egna boendet, då många kommer 

att behöva bo hemma längre innan de kan få 

en vårdplats. Med anledning av detta byggdes 

också trygghetsboendet Korpalyckan i nära 

anslutning till Östralycke. Hyresgästerna på 

trygghetsboendet får nyttja faciliteterna på 

Östralycke och får samtidigt socialt utbyte av 

både nya och gamla bekantskaper på äldre-

boendet. För närvarande är det så många som 

600 personer i kö för ett trygghetsboende – 

något som beaktas inför kommande 

byggprojekt.  

  

Nya Östralycke stod klart i juli 2019 



10 
 

 

Karlshamnsbostäders medarbetare har hög 

kompetens och ett stort engagemang. 

Trivseln är mycket god och det finns en vilja 

att utvecklas. Med kontinuerlig satsning på 

medarbetarna ges förutsättningar för en 

fortsatt bra arbetsinsats. 

Karlshamnsbostäder arbetar ständigt med att 

förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

En förbättrad organisation och tydligare roller 

banar väg för detta. Under året har företaget 

bestämt sig för att använda Cenceo – ett 

digitalt verktyg för ambitions- och prestations-

samtal. Detta verktyg ska hjälpa chefer och 

medarbetare till en gemensam struktur för att 

identifiera den enskilde medarbetarens mål 

och samtidigt underlätta chefers lönesättning. 

3 av 6 chefer är nya 

Under året har flera chefsfunktioner bytt 

medarbetare och en mer utvecklad HR-

funktion har börjat ta form. Den 1 november  

 

 

fick bolaget sin första kvinnliga VD. Under året 

har även marknadschefsrollen och ekonomi-

chefsrollen tillsatts med nya medarbetare, 

båda är kvinnor under 40 år. 

Hög trivsel bland medarbetarna 

I december genomfördes en medarbetar-

undersökning. Undersökningen skickades ut 

via e-post till samtliga anställda, 

(ledningsgruppen borträknad). 89 % av 

medarbetarna svarade på enkäten och 

resultaten var generellt sett höga. Det som var 

extra glädjande att se var att avsnittet ”viktiga 

friskfaktorer” får resultatet 90 % för arbetarna 

och 95 % för tjänstemännen. Det som stack ut 

med något lägre resultat var avsnitten 

”ledarskap” och ”säkerhet och hälsa”. Vad 

man också kan se av resultaten är att någon 

eller några har svarat väldigt lågt inom flera 

avsnitt även om totalresultatet för frågan varit 

hög. Ledningsgruppen kommer att välja ut 

något avsnitt som man ska jobba mer aktivt 

med under 2020. 

God arbetsmiljö 
God arbetsmiljö 
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Könsfördelning 

Karlshamnsbostäder har 60 anställda varav 21 

är kvinnor. Ledningsgruppen består av fyra 

kvinnor och två män. Samtliga av dessa 

innehar chefsbefattning.  

     För närvarande råder viss obalans i 

könsfördelningen inom vissa yrkesgrupper, 

framförallt på arbetarsidan. Exempel på detta 

är bovärdar som endast har manliga medar-

betare. Företaget arbetar aktivt med att 

försöka jämna ut denna obalans, då en 

jämnare könsfördelning främjar arbets-

klimatet i positiv riktning. 

Friskvård 

Alla medarbetare får ett friskvårdsbidrag på 

2000 kronor per år. Det finns möjlighet att 

använda hälften av bidraget för att få tillgång 

till företagets egna gym, vilket lite drygt 1/3 av 

medarbetarna valt att göra. 2019 valde 39 

medarbetare att använda sitt friskvårdsbidrag. 

Totalt sett nyttjades omkring hälften av 

budgeterat friskvårdsbidrag. Då det är första 

året med denna möjlighet kommer sannolikt 

frekvensen att öka framöver. Som medar-

betare på Karlshamnsbostäder har man även 

möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på 

betald arbetstid. Här väljer man själv typ av 

friskvård. Företaget erbjuder även en eko-

logisk frukt om dagen till samtliga anställda.  

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har under året 

sjunkit till 3,3 %, en minskning med hela 42 %. 

Målet för korttidsfrånvaron är 1,5 % och vi 

ligger nu glädjande på 1,1 %. Långtids-

sjukskrivningar har nästan halverats från i fjol 

till 2,2 %.  

Regelbunden hälsokontroll 

Vart tredje år erbjuds hälsoundersökning via 

företagshälsovården. Detta 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 

rehabiliteringssyfte samt för att förebygga 

sjukfrånvaro.  

Kompetensutveckling 

Karlshamnsbostäder satsar regelbundet på 

kompetensutveckling för alla anställda. I snitt 

avsätts utbildningspengar för 25 000 kronor 

per anställd och år. Varje år satsar bolaget 

också på en övergripande utbildning för 

samtliga medarbetare. 2018–2019 fokuserade 

vi på affärsmannaskap. 2020 kommer vi att 

arbeta intensivt under hela året på temat 

medarbetarskap med värdegrund som en 

central del.  

 

 

Arbetslaget i Svängsta 
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För att möta framtidens utmaningar med 

respekt för användningen av jordens resurser 

måste vi ta ett större ansvar för hur vi bygger 

och underhåller våra fastigheter. 

Fortsatt stort underhållsbehov 

En god underhållsstandard skapar 

förutsättningar för ett tryggt, trivsamt och 

attraktivt boende samtidigt som det 

säkerställer fastigheternas status och 

marknadsvärde. 2018 beslutade bolaget om 

en åttaårig underhållsplan som bl.a. innefattar 

60 stambyten per år och en sammanlagd 

budget på 230 mkr. 

Investeringar 

Under året uppgår de totala investeringarna 

till 208 mkr. De största enskilda 

investeringarna är färdigställandet av 

vårdboendet Östralycke (69 mkr (av totalt 420 

mkr)) och byggnationen av trygghetsboendet 

Korpalyckan (33 mkr). Fastigheterna är byggda 

för att möta framtidens vård- och 

omsorgsbehov. Av de totala investeringarna 

har bolaget även satsat omkring en halv miljon  

 

på sociala projekt, däribland en konstgräsplan 

i centrala Karlshamn. 2019 investerade vi även 

1,2 mkr i belysning på gårdar och i allmänna 

områden vilket ökat tryggheten för våra 

hyresgäster. 

     Under året har 22,5 mkr investerats i EPC-

projekt för att energieffektivisera hela 

fastighetsbeståndet och även minska 

driftkostnaderna. Det är för tidigt att se en 

minskning i de totala driftkostnaderna då EPC-

projektet inte är klart ännu. Istället ser vi en 

ökad kostnad för värme, el och vatten vilket 

beror på höjda taxor och större bestånd.  

69 nya bostäder  

För att möta en ökande population har 

bolaget som mål att bygga 25 nya lägenheter 

per år. 2019 utökades vårt bestånd med 23 

lägenheter på trygghetsboendet Korpalyckan 

och 46 nya vårdboenden på Östralycke. 

Nyckeltal 

Nettoomsättning: 217 mkr (207 mkr) 

Skuldsättningsgrad: 4 (4)  

Soliditet 18 % (19 %)

 

Ekonomisk hållbarhet 


