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VD HAR ORDET
Fler företag inser vikten av att
arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Det gäller allt från stora
börsbolag till små och medelstora
företag. Jag tror att den positiva
trenden beror på att allt fler inser
att det går att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar. Arbetet
stärker varumärket och skapar lönsamhet på både kort och lång sikt.
Stångåstaden har höga ambitioner och vill vara ett föredöme
inom hållbarhetsområdet. Vi har
till exempel mycket höga mål på
miljösidan för att spara energi
och hantera avfall på ett bra sätt.

Vi är noggranna när vi gör upphandlingar, så att våra entreprenörer
använder bra produkter och bra
material. Stångåstaden försöker
alltid tänka i termer av ekonomisk
hållbarhet, så att vi hushållar med
resurser och ser till att investeringar
är lönsamma på lång sikt. Vi har
också gjort en tydlig tempohöjning
kring social hållbarhet under 2014
och kommer att satsa extra resurser
på att utveckla två större stadsdelar
under de kommande åren. Bolaget
ställer fler och tydligare sociala krav
i upphandlingar. Det bidrar till att
stärka både våra bostadsområden

och Linköping som stad.
Stångåstaden är medlemmar i
Eurhonet, ett europeiskt samarbete
med bostadsbolag från Sverige,
Frankrike, Tyskland, Italien och
England. Vi har bland annat arbetat
fram den mall som vår hållbarhetsredovisning i den här årsredovisningen bygger på. Vi gör det för
att vi ska kunna jämföra, lära av
varandra och därigenom bli bättre.

Fredrik Törnqvist
Vd, AB Stångåstaden

Företagsfakta
Enhet

2012

2013

2014

Antal lägenheter

18 675

18 536

18 420

Antal

1 770

1 781

1 673

2 rum och kök

5 538

5 391

5 361

3 rum och kök

4 478

4 459

4 454

4 rum och kök

2 176

2 166

2 198

< 5 rum och kök

503

507

513

Äldre

14 500

14 339

14 198

Student

4 175

4 197

4 222

Annat

-

-

-

Kr/kvm

982

1 008

1 027

Fastighetsbestånd (Moderbolaget och Studentbostäder)
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök

Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde

Genomsnittlig hyra
Företagets omsättning

1 rum och kök

Mkr

1 082

1 116

1 153

Företagets anställda

Antal

121

137

138

Antal hyresgäster (kontraktstecknare)*

Antal

27 492

-

-

Antal hyresgäster (kontraktstecknare) över 65 år*

Andel

3 814

-

-

* Avser endast Stångåstaden
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HÅLLBAR UTVECKLING
GENOMSYRAR ALLT
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver en gemensam helhetssyn
där ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer är avgörande
för resultatet. Hållbar utveckling är integrerat i Stångåstadens affärsplan och har under 2014 varit ett fokusområde på koncernnivå.
Företagets nya vision och målbild speglar en hållbar framtid.
Ett steg före, som är Stångåstadens
nya vision, beskriver utvecklingen
fram till 2025 för Linköping,
kunderna, medarbetarna och för
en hållbar framtid.

Principer som styr oss
Våra resurser ska användas medvetet och effektivt. Det ser vi som
en självklarhet för en långsiktig
och ansvarfull aktör. Fastigheter
är investeringar med ett värde som
ska stå sig och vara beständigt,
och företagets inverkan på naturen
ska begränsas så långt det är möjligt.
Stångåstaden vill också bidra till
bättre levnadsvillkor, trivsel samt
en ökad trygghet för våra kunder.
Hållbar utveckling ska genomsyra
allt vi gör idag och i framtiden. Det
är en ständigt pågående process, där
medvetenheten kring resursanvändning, ekonomi, miljö och samhälle är
en naturlig del i det dagliga arbetet.
Det finns idag en stor kunskap, och
ett engagemang i organisationen, där
dessa aspekter vävs in i beslutsfattandet. Det är så vi skapar en gemensam
helhetsbild att agera utifrån.
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VÅR VISION ÅR 2025 - ETT STEG
FÖRE - FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
I många år har hållbarhet genomsyrat allt vi gör
och år 2025 ska Stångåstaden vara ett föredöme
bland bostadsbolag i Europa. Vårt egenutvecklade
program för effektivitet och ständiga förbättringar
ligger till grund för hållbarhetsarbetet och vi bjuder
in kunder och intressenter i alla stadsdelar att delta
aktivt på olika sätt. Tillsammans hjälps vi åt att
tänka och agera klimatsmart, och med gemensamma krafter skapar vi trygghet i våra bostadsområden så att alla människor, oavsett generation
eller kultur, kan känna sig välkomna hem. Stångåstaden står för utveckling, långsiktighet och hållbarhet. Nu och i framtiden.

”STÅNGÅSTADEN SKA
VARA ETT ÖPPET FÖRETAG
DÄR VI DISKUTERAR OCH
HANTERAR ALLA EFFEKTER,
SÅVÄL POSITIVA SOM NEGATIVA. PÅ SÅ SÄTT TAR VI
ANSVAR FULLT UT.”
THERESE FURHOFF, KVALITETSCHEF

Utvecklande och
lärorika utbyten
European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk med mer än 30
allmännyttiga bostadsbolag från
England, Frankrike, Italien, Sverige
och Tyskland. Gemensamt för alla
är en stark vilja att arbeta för ett
hållbart samhälle. Inom nätverket
Svenska bolag i Eurhonet:
Familjebostäder – Stockholm
Helsingborgshem – Helsingborg
Gavlegårdarna– Gävle
Mimer – Västerås
Hyresbostäder – Norrköping
Stångåstaden – Linköping
VätterHem – Jönköping
ÖrebroBostäder – Örebro
Bostadsbolaget – Göteborg
Uppsalahem – Uppsala
Botkyrkabyggen – Botkyrka

finns flera olika arbetsgrupper, bland
annat hållbarhet, social integration
och energi. Dessutom har de svenska
företag som medverkar ett ännu
närmare samarbete nationellt, där vi
lyfter frågor av gemensam karaktär.
Stångåstaden har också ett nära
samarbete med andra allmännyttiga
bolag. Inom ramen för SABO* finns

vi med i en referensgrupp för projektet
”Nyttan med allmännyttan” där det
samhällsansvar som företagen har
diskuteras. Bostadsbolagen ser stora
fördelar med att utbyta erfarenheter
och att lära av varandra, eftersom
vi inom många områden står inför
liknande problem och möjligheter.

CSR - en allt viktigare fråga
Corporate Social Responsibility,
det som allmänt kallas CSR, kan
också beskrivas som företagens
samhällsansvar att genom sin
verksamhet ta ansvar för hur man
påverkar samhället i positiv och
negativ inriktning. Företag ser ett
värde i att stärka relationer med
anställda, kunder och även ägare,
samtidigt som det skapar ökad tillväxt och lönsamhet. CSR handlar
om att vara handlingskraftiga, trovärdiga och öppna i frågor som berör människa, miljö och samhälle.
Och en god och stabil ekonomi
möjliggör investeringar och nytänkande för ett mer hållbart samhälle.
*SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är bransch- och intresseorganisation
för cirka 300 allmännyttiga bostadsföretag.
HÅLLBAR UTVECKLING
HÅLLBARHET
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Bostadssektorn står inför växande
ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar, något som är tydligt i hela Europa. Alla bostadsföretag måste utvecklas ytterligare, anpassa sig eller till och med förändra
sin verksamhet för att möta nuvarande och framtida utmaningar.
Offentligt ägda bostadsföretag har
ett speciellt ansvar gentemot samhället som helhet.
Som ett led i utvecklingen medverkar Stångåstaden i CSR East
Sweden. Det kan beskrivas som ett
övergripande och branschöverskridande CSR-nätverk i Östergötland,
som drivs av Östsvenska handelskammaren, där olika företag är
med för att påverka den framtida
utvecklingen. Ambitionen är att öka
kunskapen om hållbarhetsfrågor i
regionen och att lära av varandra.
Stångåstaden är en av initiativtagarna
till nätverket, och företagets kvalitetschef sitter också med i styrgruppen.

CSR-rapport
Stångåstaden utgår från den hållbarhetsredovisning som har utarbetats av Eurhonet. Det är en
redovisning, CSR-rapport, som
anpassats efter vår bransch och som
har goda förutsättningar att bli en
vedertagen redovisningsstandard.
Vi har också undertecknat en gemensam uppförandekod för bostadsföretag i Europa, Code of Conduct,
som bygger på följande aspekter:
ekonomiskt ansvar och hållbarhet,
lokal social hållbarhet, miljörelaterad
hållbarhet, god verksamhetsstyrning
och god relation med intressenter
samt ansvarsfull arbetsmiljö.

Utmaningar framöver
Om man ska lyckas med företagets
hållbarhetsarbete, krävs att samtliga
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medarbetare förstår vad hållbarhet
innebär och ser det som en naturlig
del av vardagen. Företaget och dess
medarbetare måste dela en gemensam
helhetssyn och det ska finnas stöd för
synsättet i affärsmodellen. Det är så
vi på Stångåstaden arbetar och som
ett led i vår ambition planeras under
hösten 2015 en så kallad hållbarhetsvecka för samtliga på företaget.
En utmaning är våra hyresgästers
attityd och beteenden kring bland
annat energi och avfall. Under 2015
kommer vi att fokusera på avfall,
som en viktig miljöfaktor. Här har
vi stor nytta av vår egen kundpanel
som ger oss värdefull kunskap och
idéer kring detta. Vår målsättning
är att göra det så enkelt som möjligt för våra hyresgäster att agera
rätt och att leva hållbart. En annan
utmaning är samtliga medarbetares
medvetenhet och motivation att göra
aktiva hållbarhetsval i vardagen.
Det kan vara allt från stora beslut
vid nyproduktion och ombyggnader,
till de vardagliga frågorna kring
pappersutskrifter och transporter.
I arbetet med företagets sociala
ansvar, har vi tagit stora kliv för
att arbeta mer systematiskt och
strukturerat. Vi studerar nuläge och
sätter upp tydliga mål. Viktigt är att
vara öppen och lyhörd för de skilda
förutsättningar och behov som finns
i våra områden. Samtidigt strävar
vi efter både intern och extern
samordning för en ökad effektivitet
när det handlar om att prioritera
resurser. Idag diskuteras hur vi inom
SABO, och övriga allmännyttiga bostadsbolag, kan målsätta och följa
upp vårt sociala ansvarstagande.
Stångåstaden är ett engagerat och
vitalt företag. En av framtidens
utmaningar är att ta tillvara organisationens kunskap och innovations-

förmåga. Viktigt är att titta på andra
branscher när det handlar om innovation. Därför är vi aktiva i ett branschöverskridande regionalt innovationsledarnätverk för att lära av andra.
Inom Eurhonet arbetar vi för att
kvalitetssäkra redovisningsmodellen.
Vår verksamhet, vår hållbarhetsredovisning och valet av våra indikatorer ska granskas och utvärderas av
utomstående hållbarhetsrevisorer.
Det är så vi möjliggör förbättringar
och väljer rätt vägar för framtiden.

Helhetssyn med
gemensamt fokus
Socialt ansvar, miljöfrågor och ekonomi är tre grundläggande delar
inom hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen. De tre delarna
är beroende av varandra, för ett
framgångsrikt resultat. Dessutom
räknar vi in ett etiskt förhållningssätt i relationer med företagets intressenter, medarbetare och andra parter.
Det är också så vi på Stångåstaden
redovisar vårt hållbarhetsarbete
med följande avsnitt:
1.
2.
3.
4.

Socialt ansvar
Miljöansvar
Ekonomisk hållbarhet
Kundrelationer och samspel med
intressenter
5. HR och arbetsmiljö
Till varje avsnitt finns nyckeltal som
gäller Stångåstaden. Dotterbolagen
Studentbostäder och Bryggaregården
är inte med, om det inte anges uttryckligen. Anledningen är att en jämförelse
ska kunna göras med liknande bolag,
i Sverige och inom Eurhonetnätverket.

SOCIALT ANSVAR

Stångåstadens arbete med socialt ansvarstagande har under
2014 haft en tydlig strategisk inriktning. Målet har varit att ta
ett helhetsgrepp där hela företaget varit delaktiga i de grundläggande frågorna vad, varför och hur. Vad ska vi som företag
satsa på, varför ska vi göra det och hur ska det gå till? Ytterst
handlar det om ett ansvar för bostadsförsörjningen idag och
framöver i våra stadsdelar. Men också att boendemiljön ska
anpassas till kundernas behov och förväntningar.

SOCIALT ANSVAR
HÅLLBARHET
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”VI SER ETT VÄRDE I ATT TA TILLVARA
DE KOMPETENSER SOM FINNS
BLAND VÅRA HYRESGÄSTER OCH
ATT SKAPA MÖJLIGHETER TILL EN
ÄNNU BÄTTRE GEMENSKAP.”

Aktiviteter och dialog är ett par
av framgångsfaktorerna för att
skapa trygghet och trivsel. Genom
att belysa vikten av ett utåtriktat
och lyhört arbete, har året präglats
av genomgripande processer och en
affärsplan som tar vårt sociala ansvarstagande till en ny nivå. I nuläget
prioriteras detta arbete i samtliga
stadsdelar och bostadsområden. Vi
ska möta kunderna där de finns, vi
ska skapa starka relationer och vi ska
bidra till engagemang och utveckling.

Samarbeten för trygghet
och gemenskap
Inom Stångåstaden har det under
årens lopp pågått ett relationsskapande arbete, inte minst bland våra
områdesansvariga. Direktkontakten
med kunderna är viktig för oss. Vi
ser ett värde i att ta tillvara de kompetenser som finns bland våra hyresgäster och att skapa möjligheter till
en ännu bättre gemenskap. I och
med årets affärsplan har detta fått
ett allt större fokus och vi tar ytterligare kliv för en ökad medvetenhet
och nya insatser.
Ett aktuellt exempel på trevliga
satsningar inom företaget är
”Aktiva grannar” i Lambohov; en
frivilligsatsning som bygger på de
boendes eget engagemang för att
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skapa gemenskap och en fin boendemiljö. Här kan man göra en insats
efter egen förmåga, till exempel skotta
snö, kratta löv eller plantera en häck.
Stångåstaden har även en tradition
av att stötta föreningslivet och idag
finns ett samarbete med ett 40-tal föreningar och organisationer, främst
inom idrottsrörelsen men också med
föreningar som bedriver en kulturell
verksamhet och för samhället i övrigt
positiv verksamhet. Det bidrar till en
ökad gemenskap och ett tryggare boende i våra områden. Ambitionen är
att skapa attraktiva aktiviteter och
verksamheter, som i sin tur ger våra
hyresgäster ett mervärde i boendet,
positiva alternativ till sysselsättning
och en meningsfull fritid.
Under 2014 har samarbetet med de
olika samverkansråden i bland annat
Ryd, Berga och Skäggetorp fortsatt.
Det här är en viktig informationskanal och en värdefull möjlighet till
ökad förståelse för alla parter.

Ökad tillgänglighet i
Skäggetorp
2014 inleddes ett genomgripande
arbete med att förbättra boendemiljön i stadsdelen Skäggetorp.
Under våren genomförde vi en förstudie för att skapa oss en tydlig
bild av nuläget samt vad vi bör

fokusera på för att driva en positiv
utveckling. Förstudien resulterade
bland annat i att vi organiserar oss
på ett mer kundnära sätt i området,
för att enklare kunna möta våra
hyresgäster i vardagen. Vi fick också
klart för oss att vi bör arbeta fram
planer för fastighetsutveckling i
området samt försöka bidra till
ökad arbetslivserfarenhet bland
unga vuxna. Den nya organisationen träder i kraft januari 2015.

Ny förening med
fastighetsägare
Under året har Fastighetsägarna i
Skäggetorp etablerats. Det är en ny
förening som består av Stångåstaden,
Willhem, Lejonfastigheter och
Victoria Park. Föreningen har fem
huvudområden som arbetet ska koncentreras kring – trygghet, boende,
arbete, utbildning och fritid. Föreningen träffas var tredje vecka och
inledningsvis har det varit ett stort
fokus på trygghetsskapande åtgärder
i området.

Ungdomligt engagemang
En av de första gemensamma aktiviteter som fastighetsägarföreningen
genomförde var en innovationsdag,
i samverkan med Skäggetorpsskolan
och FramtidsFrön, en förening som

Filippa Jonsson, Lisa Appelqvist, Josefine Brandt, Liv Bossuyt och Märta Wolter
med bidraget ”Dagens viktigaste mål” - vinnarna i en studenttävling med syfte
att marknadsföra Stångåstadens värdegrund internt. Med vid prisceremonin
var även Fredrik Törnqvist och Dietmar Mölk.

arbetar med entreprenörskap i skolan,
med stöd från Skolverket. Dagen var
ett led i den innovationsvecka som
genomförts i Linköping. Elever i årskurs sju fick under en heldag arbeta
i Tornet för att ta fram olika förslag
på hur Skäggetorp kan bli en ännu
roligare plats att leva på. Alla fick
presentera sina idéer för representanter från Stångåstaden och övriga
fastighetsägare. Dessutom fick en
grupp, som fokuserade på ett nytt
allaktivitetshus, möjligheten att
träffa den ansvariga arbetsgruppen
på Linköpings Stadshus och berätta
om sina förslag. Arbetet gav eleverna
en värdefull inblick i, och förståelse
för, de demokratiska processerna
i samhället.

Fortsatta satsningar i Ryd
I stadsdelen Ryd planeras för en förstudie, liknande den i Skäggetorp.
Viktigt är att grundligt kartlägga
områdets behov och förutsättningar,

innan nya åtgärder sätts in.
Under sommaren invigdes mötesplatsen Rydshuset, där Stångåstaden
subventionerar en lokal i Centrumhuset. Det startade som en förening,
men idag har Linköpings kommun
gått in och ansvarar för hela verksamheten, som fortfarande är under utveckling. Uppdraget är en
+16-verksamhet, framför allt för något
äldre ungdomar. Samtidigt finns en
önskan att involvera alla åldrar för
en trevlig och trygg mix.

Mötesplats i Berga
I februari startades ny verksamhet
i scoutgården i stadsdelen Berga. Det
är ett samarbete med Internationella
vänskapsföreningen, IVF, och aktiviteterna varierar från eftermiddag
till kväll. Idag är det en värdefull mötesplats för olika åldrar och kulturer.
Under 2015 tar Linköpings kommun
över hyreskontrakten och ansvaret för
att utveckla verksamheten ytterligare.

Ung företagsamhet
Under sensommaren genomfördes
”Utmaningen” – Stångåstadens satsning med syfte att intressera unga
för miljön i bostadsområdena. 30
ungdomar anställdes som konsulter
i tre dagar. Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet fick
Stångåstaden chansen att utbilda
ungdomarna i entreprenörskap och
samtidigt berätta om hur vi som
fastighetsbolag arbetar. Ungdomarna
bidrog med nya idéer och tankar
kring boendet, som sedan presenterades för Stångåstadens ledningsgrupp, då också vinnaren av bästa
idé utsågs.

Stolta Tryggvestipendiater
Årets vinnare av Stångåstadens
eget pris - Tryggvestipendiet – blev
föreningen Trygga Ljungsbro.
De belönades för sitt arbete med
att skapa en tryggare hemort. Trygga
Ljungsbro bildades hösten 2013

SOCIALT ANSVAR
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efter det tragiska dubbelmordet i samhället. Uppslutningen blev genast stor
och har gett ett mycket bra resultat. I
juryns motivering står bland annat:

Hans Salomonsson fick Tryggves hederspris.

”Goda samarbeten och ett fantastiskt engagemang från Ljungsbros
invånare har skapat en lugn miljö.
Genom att nattvandra och vara
närvarande på nattbussarna har
Trygga Ljungsbro bidragit till att
skapa ett säkrare samhälle.”

I år delades även ett hederspris ut
som gick till Hans Salomonsson
för hans framgångsrika arbete med
säkerhetsfrågor inom Linköpings
kommun. Hans Salomonsson har
på många sätt varit med och bidragit till en säkrare och tryggare stad.

Socialt ansvar
INDIKATOR

Enhet

2012

2013

2014

%

0,60

1,14

0,87

Nyproduktion av hyresrätter

Antal

86

163

123

Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

Antal

0

0

0

Avyttringar (antal lägenheter)

Antal

300

0

198

%

40

40

40

Hyresnivå

kr/m2

982

1 008

1 027

Hyresutveckling

kr/m2

27

26

19

%

2,8

2,6

1,9

Driftkostnad (inkluderar både drift och underhållskostnad)

kr/m2

711

670

700

Driftkostnadsutveckling

kr/m2

15

-*

30

%

2,6

-*

4,5

%

11,9

10,72

10,84

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön
Förändringar i fastighetsbeståndet

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)

Extern
Intern

%

4,9

4,54

4,43

Andel boende som upplever att de är trygga
i sin boendemiljö

Trygghetsindex

%

81,3

81,1

80,40

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl
eller störningar

Störningar

Antal

2

3

2

Ekonomiska
skäl

Antal

17

14

8

Mkr

3,7

4,4

3,5

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling
Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsdelsutvecklingsprojekt
avseende fastigheter byggda på sent 60-/tidigt 70-tal.

* Går inte att redovisa förändringen mellan åren 2012 och 2013 på grund av nya redovisningsregler (K3).

12

SOCIALT ANSVAR
HÅLLBARHET

MILJÖANSVAR
Stångåstaden miljöcertifierades enligt ISO 14000 första gången år
2005. År 2014 var det dags för en omcertifiering, där det genomfördes en utomstående granskning av verksamhetens mål och aktiviteter.
Nya revisioner görs vart tredje år och är en värdefull mätare på företagets framgångsrika arbete. Vårt energieffektiviseringsmål, 25-25,
innebär ett tydligt fokus för oss och våra leverantörer.
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ENERGISPARMÅLET
25–25 INNEBÄR ATT
MÄNGDEN KÖPT ENERGI
PER KVADRATMETER SKA
MINSKAS MED 25 PROCENT FRAM TILL 2025.

Stångåstaden har övergripande miljömål på koncernnivå som bryts ned
till mål på de olika avdelningarna.
Men lika viktigt är arbetet ute i
bostadsområdena, i den vardag
som ständigt pågår. Därför ska
övergripande mål mötas upp med
satsningar och aktiviteter som kan
följas upp i varje stadsdel. Tanken
är att kunna se resultat där man
själv verkar och bor. Det skapar en
ökad medvetenhet och motivation.
Vid den externa miljörevisionen
som genomfördes 2014 konstaterades ett viktigt förbättringsområde
- avfall. Det kommer nu att få hög
prioritet i vårt arbete under 2015.
Den senaste revisionen som genomfördes i januari 2015 följde upp
resultatet från 2014. Revisorn var
nöjd med hur vi hade hanterat avvikelsen kring avfallsfrågan och våra
förbättringsplaner framåt.
Stångåstaden har ett handlingsprogram, där miljömålen tydliggjorts i detaljmål och aktiviteter.
Miljöstyrningen bildar en grund för
företagets verksamhet och det finns
en tydlig integrering i avdelningarnas affärsplaner.

Energieffektivisering
Energisparmålet 25–25 innebär att
mängden köpt energi per kvadrat-
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meter – i form av el, värme och fjärrkyla – ska minskas med 25 procent
fram till 2025 (basår 2011). Denna
långsiktiga satsning har blivit en
naturlig del i samtliga avdelningars
affärsplaner för 2015.
För att samordna arbetet finns en
energigrupp med sex tjänster sedan
våren 2013. Gruppen utökades i somras med en energikoordinator som
ska hålla i projekt med fokus på
hyresgästernas energibeteende, samt
även fungera som gruppens kommunikatör internt och externt. Förutom
denna tjänst finns två energijägare,
en energicontroller, en energistrateg
samt en energichef i gruppen. Gruppen arbetar självständigt utifrån egen
budget och har mandat att genomföra energisparprojekt.
Energispararbetet är väl etablerat
inom företagets enheter samt hos
entreprenörer och kunder. Det engagemang och den kunskap som finns
i organisationen tas tillvara och har
vidareutvecklats under 2014. Bland
annat har tre så kallade ”Energiluncher” med externa energiexperter
hållits under året, för att öka medarbetarnas kunskaper inom området. Dessa föreläsningar har varit
mycket välbesökta.
Exempel på effektiviseringsprojekt som energigruppen genomfört

under 2014 är:
• Installation av frånluftsvärmepumpar med värmeåtervinning
• Nya fjärrvärmecentraler och nya
kulvertar
• Utbyte av samtliga utvändiga
kvicksilverarmaturer till LED
• Datorisering och uppkoppling av
värmeanläggningar
På sid. 72 , Del 1 Verksamhet, finns
mer att läsa om renoveringarna i
fastighetsbeståndet och vilka
energibesparande projekt som
gjorts i samband med dessa större
ombyggnationer.
Vi har under året genomfört energiprojekt med en teoretisk besparing
på 7,1 GWh. Av dessa är ca 1 GWh el
och 6,1 GWh fjärrvärme.
Nyproduktionstakten kommer
att öka väsentligt framöver. Det
betyder att koncernens energiprestanda förbättras än mer, då samtliga
nyproduktionsprojekt uppfyller
högt ställda energikrav - minst 30
procent bättre än Boverkets krav
på energiprestanda.

Samarbetsprojekt
Stångåstaden och Linköpings universitet har ett antal gemensamma
projekt på gång. Projektet ENVAR
(Energieffektiva bostadshus – rum
för vardagsliv) som startade 2011

2011

0%

2012

2013

2014

1,2%

3,0%

6,2%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

25-25
30 %
Nybyggnation

ROT-projekt

Energiprojekt

Beteendepåverkan

Ny teknik

Uppmätt besparing

Stångåstadens recept för att nå energimålet 25-25. Gula staplar visar på uppmätt energibesparing.

fokuserar på att lära mer om hur människor använder energi i vardagen.
Energiprojektet Career som startade 2012 har resulterat i ett långsiktigt samarbete mellan Stångåstaden
och Linköpings universitet. Syftet
med projektet är att minska gapet
mellan hur energieffektivisering och
energiminskning presenteras i teorin
och hur dessa kan genomföras
praktiskt i verkligheten.
Stångåstaden deltar även i det nystartade projektet ”Hållbar region
– fjärrvärme- och fastighetsbolag i
samverkan”, som också det genomförs i samarbete med Linköpings
universitet. Inom projektet studeras
hur leverantörer av fjärrvärme
och fastighetsbolag kan utveckla
affärsmodeller som påskyndar

utvecklingen till en resurseffektiv
region med minskad primärenergianvändning, minskade kostnader
och minskad klimatpåverkan.
Tekniska verken och Stångåstaden
driver idag flera gemensamma utvecklingsprojekt för att utreda
möjlig samverkan och för att öka
kompetensöverföringen mellan
bolagen. Dessa projekt omfattar
bland annat utredning av systemeffekter av frånluftsvärmepumpar
och avloppsvärmeväxlare, samarbetsform för inventeringar av fjärrvärmekulvertar samt framtagande av ett
arbetssätt för laststyrning inom fjärrvärmenätet. Samverkan sker idag
även kring nybyggnation inom Vallastaden och Wahlbecks företagspark.

Individuell mätning
IMD-projektet, individuell mätning
och debitering, startades 2012 i
syfte att utreda hur koncernens
bostäder ska kunna förses med
mätning av varmvatten och temperatur. Syftet med varmvattenmätning och -debitering är att ge
hyresgästerna möjlighet till en mer
rättvis fördelning av kostnader.
Mätning av temperatur i lägenheterna installeras för att följa upp
lägenhetskomforten och för att
kunna driftoptimera byggnadernas
uppvärmningssystem.
En pilotinstallation är på plats sedan
tidig höst 2013 i 48 bostadslägenheter
i Gottfridsberg och sedan 2014 förses
alla nybyggda och ROT-renoverade
hus med motsvarande system.

MILJÖANSVAR
HÅLLBARHET
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”VI HAR I NULÄGET INSTALLERAT
SAMMANLAGT SJU SOLCELLSANLÄGGNINGAR:
FYRA PÅ PLÖJAREGATAN I LAMBOHOV,
TVÅ I NYBYGGDA KVARTERET VINGÅRDEN I
SÖDRA EKKÄLLAN SAMT EN ANLÄGGNING PÅ VÅRT KONTOR I RYD.”

Solceller
Stångåstaden har valt att satsa på
solceller på ett antal platser i beståndet. Den mängd energi som behövs vid framställningen av solceller
är liten i jämförelse med den mängd
energi som kan framställas under
deras livstid. Vi har i nuläget installerat sammanlagt sju anläggningar:
fyra på Plöjaregatan i Lambohov,
två i nybyggda kvarteret Vingården
i Södra Ekkällan samt en anläggning på vårt kontor i Ryd.
På Vingården installerades solceller under byggnationen, vilket
gjorde att den el som solcellerna
genererade kunde användas redan
under byggtiden. Vingårdens två
anläggningar genererar tillsammans
60 000 kWh/år.
Anläggningarna på Plöjaregatan
producerar tillsammans 100 000
kWh/år, vilket motsvarar årsförbruk-
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ningen i cirka fyra villor med eluppvärmning. Solcellerna på Stångåstadens och Studentbostäders kontor
i Ryd producerar 30 000 kWh/år,
vilket motsvarar hälften av årsförbrukningen för den fastigheten.
Under 2015 kommer vi att följa
upp och utvärdera de installerade
anläggningarna samt planera för
ytterligare solcellsanläggningar som
ska monteras under 2016.

Vindkraft
I vår ambition att gå allt mer mot
förnyelsebar energi, satsar vi också
på vindkraft. Idag har företaget åtta
vindkraftverk i produktion som vi
är delägare i genom vårt engagemang
i Bixia Gryningsvind AB, där vi är
delägare till 40 procent. Förutom
miljövinsterna, ger det också ett
långsiktigt stabilt elpris.

Minska restavfallet
Idag slängs det stora mängder restavfall. Men genom att återvinna avfall kan vi alla minska miljöpåverkan
och spara på naturens resurser.
Återvinning innebär också en ekonomisk besparing, genom lägre
kostnader för sophantering.
Stångåstaden kommer under
2015 att påbörja textilinsamling i
samarbete med Ragn-Sells och
Myrorna. I februari placerar vi ut
insamlingskärl i city vid flera av våra
bostäder. De textilier som samlas in
går till Myrorna, där de sorterar vad
som kan säljas, skänkas och återvinnas. Om detta pilotprojekt slår
väl ut, planerar vi att genomföra
liknande aktiviteter i fler stadsdelar.

Uppskattade miljöaktiviteter
En aktivitet för att nå företagets
transportmål att minska mängden

koldioxid som släpps ut i luften är
att samtliga medarbetare, framför
allt de som har bil i tjänsten, ska gå
utbildning i EcoDriving. Där lär man
sig köra sparsamt och ekonomiskt
samtidigt som man värnar om miljön.
Under 2014 genomfördes fyra utbildningstillfällen och totalt har 86
av företagets 138 medarbetare genomfört den. Redan vid utbildningstillfällets slut visade mätningar på i
snitt cirka 10 procents minskning av
mängden koldioxid som släpptes ut.
EcoDriving ger även lägre bränsleförbrukning och ökad trafiksäkerhet.
Fler jämförelser och mätningar
kommer att utföras och EcoDrivingutbildningen införs som en årligen
återkommande utbildning.

Inomhusmiljö
Radonsaneringen i våra fastigheter är
en del av vår underhållsplan. Ingen
lägenhet i beståndet ska år 2019 ha
en högre radonhalt än det nationella
riktvärdet 200 Bq/m3. För att göra
det så effektivt som möjligt, samordnas detta med renovering i planerade ombyggnadsprojekt. Vi lägger

stor vikt vid kommunikationen med
våra hyresgäster. All information är
viktig, speciellt den om vilka åtgärder
hyresgästen kan göra själv för att
förbättra sin inomhusmiljö.

Uppföljningar för en positiv
utveckling
Stångåstaden fortsätter arbetet med
styrning av projekt och entreprenader.
Under 2014 har vi haft fler uppföljningar och revisioner, både inom
förvaltningen och i våra byggprojekt.
Revisioner kommer även att göras
under 2015.
I ett framtidsperspektiv tittar vi
också på möjligheten att miljöklassa
fastigheter i ett nära och utvecklande
samarbete med våra entreprenörer.
Målsättningen är att agera utifrån
ett kundperspektiv, med det som
våra kunder värdesätter. Vi arbetar
vidare med databasen SundaHus,
vilket under 2014 har tillkommit
som ett krav även i löpande förvaltning och införs nu vid nya ramavtal.
Det ger oss kontroll på vilka material
som entreprenörerna löpande använder och i våra byggentreprenader

får vi viktig kunskap för framtiden
om det material som har byggts in i
fastigheterna vid nyproduktion och
ombyggnationer. Våra medarbetare
inom förvaltning och fastighet har
gått utbildningar i vad SundaHus
innebär, vilket har ökat kunskapen
och medvetenheten. Det här är ett
område där vi vill vara med och
leda utvecklingen framåt.

Gör skillnad!
Alla som flyttar in i Stångåstaden
erbjuds en värdecheck på 300 kronor. Vissa väljer att handla i Stångåstadens Bobutik. Andra väljer att
bidra till ett hållbarhetsprojekt,
som Naturskyddsföreningens klimatarbete eller Vi-skogen i Afrika. Under
2014 planterades 600 träd och 48
utsläppsrätter köptes.
I nuläget undersöker vi möjligheten att nya hyresgäster även ska
kunna stötta något lokalt socialt
hållbarhetsprojekt.

TRÄD PLANTERADES I AFRIKA
FÖR VI-SKOGENS RÄKNING
UNDER 2014.
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Miljöansvar
INDIKATOR

Enhet

2012

2013

2014

kWh/m² atemp

155,3

151,5

146,2

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan
Moderbolaget: Använd energi som förbrukas av
fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad)

Total

varav

fjärrvärme

%

90,3

90,4

90,4

el

%

9,7

9,6

9,6

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0,1

0,07

0,07

solfångare

%

0

0

0

kWh/m² atemp

190,9

184,2

179,6

Studentbostäder: Använd energi som förbrukas
av fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad)
varav

Total
fjärrvärme

%

71,9

72,2

72,5

el

%

28,1

27,8

27,5

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

kg/m² atemp

17,7

17,3

16,7

fjärrvärme

%

78,2

78,3

78,5

el

%

21,8

21,7

21,5

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

Moderbolaget: Mängd växthusgas som släpps ut i
beståndet, från energianvändning (normalårskorrigerad
förbrukning av värme)
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Miljöansvar
INDIKATOR

Enhet

2012

2013

2014

Studentbostäder: Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från
energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning av värme)

kg/m² atemp

26,7

26,3

25,6

fjärrvärme

%

48,4

50,0

50,4

el

%

51,6

50,0

49,6

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

CO2 minskning, basår 2007 Moderbolaget

%

1,1

3,6

7,1

CO2 minskning, basår 2007 Studentbostäder

%

3,3

6,9

9,6

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder
Moderbolaget

%

73

73

73

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder
Studentbostäder

%

78

78

78

Ton CO2/år

-

2,4

4,5

g CO2/km

113

107

110

Total

m³/m²atemp

1,16

1,17

1,2

Varm

l/m² atemp

-

-

-

Kall

l/m² atemp

-

-

-

Total

m³/m²atemp

1,35

1,3

1,26

Varm

l/m² atemp

-

-

-

Kall

l/m² atemp

-

-

-

Kompost

kg/lgh

-

-

-

Restavfall

kg/lgh

321,8

316,4

351,7

Återvinningsmaterial

kg/lgh

119,7

121,8

116,8

Kompost

kg/lgh

-

-

-

Restavfall

kg/lgh

150,3

124,2

131,5

Återvinningsmaterial

kg/lgh

55,9

55,1

57,6

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning
Koldioxidutsläpp från bolagets fordon
Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av
företagets bilar

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning
Moderbolaget: Vattenförbrukning i beståndet

Studentbostäder: Vattenförbrukning i beståndet

Moderbolaget: Mängd avfall som produceras i
beståndet, exklusive grovsopor

Studentbostäder: Mängd avfall som produceras i
beståndet, exklusive grovsopor
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EKONOMISK
HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet kan bland annat betyda att ekonomisk
tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle
och en förstörd miljö. Samhället och bostäderna bör i stället
anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där ska vi
på Stångåstaden vara med och långsiktigt investera.

Hållbar utveckling innebär att ingen
generation kan konsumera mer än
att följande generationer har minst
lika stora resurser till sitt förfogande.
Grunden för långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning är en sund och god
ekonomi som ger oss möjlighet att
underhålla fastighetsbeståndet.
Vi strävar hela tiden att bli ännu
bättre. På så sätt är ekonomisk
hållbarhet egentligen bara ett annat
sätt att säga varaktig skaparkraft.
Det vill säga att styra ekonomisk
tillväxt till områden där produk-

tionsmetoderna inte har negativ
effekt på ekosystemen, där materialomsättning kan effektiviseras
genom ökad återanvändning och
människors välfärd kan öka genom
att fler får meningsfulla jobb.
Som en långsiktig aktör på denna
marknad tar Stångåstaden ett stort
samhällsekonomiskt ansvar genom
att betrakta fastigheter som långsiktiga investeringar och inte som
transaktioner. Stångåstaden är en
beställarorganisation vilket innebär
att all skötsel, reparationer och under

Vid första spadtaget i Vallastaden gjordes den här målningen.
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håll köps externt. Vi anlitar årligen ett
stort antal entreprenörer för allt arbete
med fastigheterna och det genererar
många arbetstillfällen i kommunen
och landet. Dessutom genererar den
dagliga fastighetsverksamheten skatter till samhället, arbetstillfällen samt
löner till anställda och köp av leverantörers varor och tjänster. Stångåstadens finansiella utveckling framgår av förvaltningsberättelsen samt
de finansiella rapporterna i årsredovisningen, där även våra finansiella
mål och utfall presenteras. Affärs-

” EKONOMISK HÅLLBARHET
ÄR EGENTLIGEN BARA ETT
ANNAT SÄTT ATT SÄGA
VARAKTIG SKAPARKRAFT.”

relaterade risker beskrivs i avsnittet
Möjligheter och risker på sid. 21,
Del 1 Verksamhet.
Fastighetsbolag är ofta kapitalintensiva, så även Stångåstaden.
Därför är det viktigt att beskriva
den finansiella situationen ur ett
hållbarhetsperspektiv. Fokus för
redovisningen är vår långsiktiga
ekonomiska stabilitet och risktagande. Under 2014 har vi tagit
fram ett styrdokument för intern
kontroll. Läs mer under Möjlighet
och risker sid. 21, Del 1 Verksamhet, samt Bolagsstyrning sid. 11,
Del 3 Ekonomi.

Fortsatt nyproduktion
Linköpings kommun har under
en lång följd av år haft en positiv
befolkningsutveckling. Idag är det
bostadsbrist i Linköping samtidigt
som vi har en befolkningsökning på
1 500-2 000 personer per år.
Detta ställer stora krav på oss på
Stångåstaden, då ägarens uppdrag
till Stångåstaden är att vi ska tillse
att det finns bostäder till kommunens

invånare. Vi tar stort ansvar för
detta och planerar att de närmaste
åren öka nyproduktionstakten. Vår
målbild är att bygga över 2 000
bostäder i Linköping de närmaste
fem åren och för tillfället har vi 266
bostäder under uppförande.

Långsiktig förvaltning
Stångåstaden tar ansvar för god förvaltning av fastigheterna samtidigt
som vi utvecklar boendet och sköter
fastigheterna ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv. Allt för att
företaget ska erbjuda goda bostäder
för alla under många år. Att ta samhällsansvar innebär ibland lite dyrare investeringar för att ta ett steg
närmare ett mer hållbart samhälle.
På längre sikt räknar vi med att få
igen investeringarna i form av lägre
energikostnader, färre skador och
nöjdare kunder.

Ekonomisk hållbarhet –
ur finansiell synpunkt
Stångåstaden är en relativt stor aktör
på den finansiella marknaden, och

bör föregå med gott exempel och
efterfråga mer hållbara alternativ
för vår kapitalanskaffning. Den
kraftfulla satsningen på nyproduktion kommer medföra att den långfristiga upplåningen ökar för perioden fram till 2017. Vi har ett stort
ansvar för att renovera, bygga om
och bygga nytt på ett hållbart sätt
som gynnar såväl miljön som hela
stadens utveckling. Vi har under
en lång tid arbetat med hållbarhet
och därför är det naturligt att ge ut
gröna obligationer. Det är en obligation där kapitalet vigs åt olika slags
miljöprojekt som ger både investeraren och emittenten ett gott rykte av
att både placera enligt hållbarhetssynpunkt och investera i hållbar nyproduktion. Under 2015 planerar vi
att certifiera oss och ge ut vår första
gröna obligation.
Vårt framtida finansieringsbehov
är stort och genom att emittera
gröna obligationer skapar vi ytterligare möjligheter att finansiera oss
genom kapitalmarknaden.
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Låg vakansgrad

Skatter

Vakansgraden hos Stångåstaden har
varit låg under många år. 2013 och
2014 var den 0,1 procent i genomsnitt. Detta är naturligtvis positivt
ur ekonomiskt hänseende och leder
till att förlusterna minimeras samtidigt som intäkterna är stabila så att
de kan användas till fortsatta investeringar. Genom att på olika sätt
satsa på en god boendemiljö som
skapar trivsel bland kunderna är
Stångåstaden en attraktiv hyresvärd.

Nedanstående tabell visar de skatter
som betalas till staten (sociala avgifter,
moms, fastighetsskatt, bolagsskatt

Betalda skatter Tkr

med mera). Tabellen visar att bolaget
bidrar med stora summor till staten
och till en hållbar utveckling i landet.

2010

2011

2012

2013

2014

61 168

63 769

63 103

64 397

64 091

Enhet

2012

2013

2014

Ekonomisk hållbarhet
INDIKATOR
Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet
Årliga investeringar och underhållskostnader
per lägenhet (koncern)

Befintligt bestånd

Tkr/lgh

31

23

27

Årliga investeringar och underhållskostnader
(koncern)

Befintligt bestånd

Mkr

450

524

493

42

38

37

147

273

265

14

21

20

0

0

0

0

0

0

%

99,7

99,9

100

Tkr

83

81

91

723

751

828

63 103

64 397

64 091

145 441

101 759

103 681

% av total omsättning
Företagets investeringar i nyproduktion samt
fastighetsförvärv

Nyproduktion

Mkr

% av total omsättning
Förvärv

Mkr

% av total omsättning
Företagets ekonomiska uthyrningsgrad

Bostäder

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Utgifternas fördelning per typ av intressent

Medarbetare (lön)
Leverantörer (fastighetsrelaterade kostnader)
Myndigheter (skatt)
(koncern)
Bank (räntekostnader)
(koncern)
Aktieägare (koncern)
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8 722

10 451

9 090

KUNDRELATIONER
OCH SAMSPEL MED
INTRESSENTER
Stångåstaden genomför en spännande varumärkesresa. Samtliga medarbetare
har medverkat i arbetet som har resulterat i vår nya vision – Ett steg före. Dessutom har vi formulerat en målbild, som tydligt visar vägen till en framgångsrik
verksamhet tillsammans med våra kunder, medarbetare och övriga intressenter.
I slutet av 2013 genomförde vi en
workshop där alla anställda bjöds in
att medverka. Huvudfrågan var vad
som gör företaget framgångsrikt
framöver? Vad krävs och hur ska
vi vara? Det kom fram många värdefulla synpunkter och idéer, som
därefter har trattats ned i flera steg.
En stor del av arbetet har legat hos
den ambassadörsgrupp som varit
bollplank och bidragit till att föra
arbetet framåt. Resultatet blev en

offensiv och kärnfull vision som
speglar Stångåstaden – Ett steg före.
I och med detta fortsätter arbetet
med en reviderad varumärkesplattform och en vitaliserad grafisk
profil som ska upplevas dynamisk
och framtidsinriktad. Visionen ska
genomsyra oss såväl internt, i alla
medarbetares inställningar och ageranden, som externt i våra budskap.
Jämsides med visionsarbetet, har
vi också formulerat en målbild 2025,

som består av ett antal punkter där
Stångåstaden ska ta en tätposition.
Viktigt är att vi alla delar samma
bild av vad det är vi vill åstadkomma
och företagets framtid.
Varumärkesresan är en anpassning till vår tid. Vi är ett företag
med stort kundfokus, vilket kräver
ständiga förändringar och en lyhördhet för vår marknad. Ett starkt
och vitalt varumärke har också
en avgörande betydelse när vi ska

VISION OCH FRAMTIDSBILD
Tillsammans med alla medarbetare formulerades Stångåstadens
framtidsbild för 2025 och vi fastställde kompassriktningen genom
vår vision: Ett steg före.
Framtidsbilden konkretiserar vår vision. Den visar på ett tydligt
sätt vad Ett steg före innebär och vad vi ska uträtta till år 2025, då
vi är med och driver utvecklingen i hela branschen. Vi ska ligga ett
steg före: för Linköping, för kunderna, för medarbetarna och för en
hållbar utveckling.

KUNDRELATIONER OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER
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rekrytera nya medarbetare. Det bidrar till uppmärksamhet, kunskap,
positiva attityder och trygghet.

Vägen till våra kunder
Stångåstaden ska erbjuda rätt boende
i varje skede i livet. Därför arbetar
vi dagligen nära våra hyresgäster.
De ska känna sig trygga, ha möjlighet
att påverka och vara nöjda med sitt
boende. I det här arbetet värderar vi
kontakten med omvärlden och möjligheten att lyssna på våra intressenter.
Vi tror att engagerade och delaktiga
kunder skapar en stark samhörighet
och ett bättre boende för alla.
Under 2014 har vi bland annat
varit aktiva på Facebook och på
Instagram där antalet följare under
året vuxit mycket snabbt. Det pågår
även ett arbete med att förbättra vår
hemsida. Målsättningen är att lan-

57 %
2007

59 %
2013

sera den nya responsiva versionen
med flera nya tjänster under våren
2015.
Våra kunder efterfrågar allt mer
att få information via e-post och
sms. Det är en snabb kontaktväg
för en viss typ av nyheter till en väl
avgränsad målgrupp, till exempel de
boende i en viss trappuppgång eller
för den som söker nytt boende i nyproduktion.
En annan viktig kanal är film,
som speglar Stångåstadens företagskultur. Här visar vi allt från våra
hyresgästers vardag, instruktionsfilmer och tips till mer personliga
platsannonser på YouTube.
Under 2014 har vi också genomfört ett pilotprojekt med vår egen
kundtidning Välkommen hem, som
har en utgåva på 20 000 exemplar.
Vi har testat en specialversion med

70 %
2014

Stångåstaden har genomfört en årlig mätning av
Linköpingsbornas attityd till varumärket sedan 2007.
Andelen positiva till att bli kunder hos Stångåstaden
visar följande utveckling.
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lokal information för stadsdelen
Lambohov. AktivBo kundundersökning visar att 69,5 procent av
alla våra hyresgäster läser tidningen,
en siffra som vi hoppas ska öka nu
när vi når ut ännu mer riktat och
målgruppsanpassat.

Kundmöten ger oss 		
riktningen
En kundpanel med unga deltagare
mellan 18 och 25 år rekryterades
under året. Det här är ett samarbete
där Stångåstadens ledning har tillgång till en värdefull ”advisory
board”, samtidigt som de medverkande får ett betalt uppdrag, som ger
dem möjlighet att påverka och även
få insyn i arbetslivet och i hur ett
företag fungerar. Målsättningen är
att träffas 4-5 gånger per år.

Annika Bergström bor på Drottninggatan i
centrala Linköping – ett eftertraktat läge med
utsikt över Trädgårdsföreningen.

”GENOM ATT VARA AKTIVA I
OLIKA KANALER, BÅDE I DIGITALA
KANALER OCH PERSONLIGA
MÖTEN, SKAPAR VI EN UPPSKATTAD
KONTAKT MED VÅRA KUNDER. VI MÅSTE
FINNAS DÄR KUNDEN FINNS.”
MARIE AKTÖ, MARKNADSCHEF STÅNGÅSTADEN

Stångåstadens
marknads- och kommunikationskanaler
Stångåstaden.se
Hemsida med information,
tjänster och “Mina sidor”

Facebook
Företagssida med information,
kundservice och inspiration

Välkommen hem
Välkommen hem är vår kundtidning som under 2015 ska
produceras i lokala upplagor

Årsredovisningen
Årlig utkommande information om året
som gått samt den legala redovisningen

YouTube
Filmad information med
inspiration, instruktioner och tips
E-post
Information och erbjudanden
till kunder
Sms
Information till kunder

Mina nyheter
Nyhetsbrev med information och
erbjudanden till kunder. Distribueras
med hyresavin och per epost.
Instagram
Inspirationskanal
LinkedIn
Information om Stångåstaden
som arbetsgivare

KUNDRELATIONER OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER
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under året med samma framgång.
Lägenheterna är ofta inredda utifrån olika stilar och teman, för att
inspirera. Satsningen ökar kännedomen om Stångåstadens utbud,
samtidigt som de också visar hyresrätternas standard. Flera av visningslägenheterna har även blivit färgstarka reportage i kundtidningen
Välkommen hem.

Gabriel Sandör blev Årets junior Stångåstadens pris på Topp 100-galan.

Nya Bobutiken

TOPP

Vi har också genomfört fokusgrupper i nyproduktionsprojekt under
året. Vallastaden, Linköpings nya
visionära stadsdel och bomässa, är
ett aktuellt exempel. Här ska
framtidens boende skapas för alla
åldersgrupper, som under träffarna
har diskuterat innehåll och utformning. Resultatet har varit mycket
givande och det ger värdefull
information till nästa steg. Ett av
många spännande bidrag till
bomässan är Drömlägenheten utarbetad av White arkitekter – ett
flexibelt boende som enkelt kan
förändras utifrån den moderna
familjens praktiska vardag. Spadtaget i Vallastaden var den 17
november 2014 och det omtalade
projektet växer nu fram jämsides
med övrig bebyggelse.

Uppmärksammade
evenemang
Ett av Linköpings stora evenemang
är Topp 100-galan, där Stångåstaden
har en egen priskategori - Årets junior.
2014 fick Gabriel Sandör priset för
sina insatser som kan sporra andra
ungdomar till framgångar. Vi delar
också årligen ut ett hockeystipendium
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till tjejer och killar som utmärkt sig
extra. 2014 års stipendiater blev
Klara Larsson och Filip FornååSvensson. Ett nytt arrangemang för
ungdomar är Stångåstaden Culture
Camp. Under en vecka på jullovet
genomfördes en mängd aktiviteter
i samarbete med Östergötlands
museum, Folkuniversitetet och
KFUM för att lyfta kulturens roll.
För första gången genomfördes
i Linköping en näringslivsgala, där
Stångåstaden delade ut priset till
Årets visionär. Det gick till Torbjörn
Kronander och teknikföretaget Sectra,
som starkt bidragit till att sätta Linköping på kartan.
Ett annat uppskattat evenemang
för hela familjen är Familjens Dag i
Trädgårdsföreningen, där Stångåstaden är en av huvudarrangörerna.
Här kan alla åldrar delta i en mängd
olika aktiviteter, tävlingar och njuta
av trevlig underhållning.

Visning av lägenheter
År 2013 genomfördes ett antal öppna
visningar av nyproducerade och nyrenoverade lägenheter, ett initiativ
som lockade många besökare. Därför
har vi även fortsatt med visningarna

KUNDRELATIONER OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER
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I mars 2015 flyttar Bobutiken från
Tornet till centrala Linköping.
Därmed samlas alla kundärenden
på ett ställe, med bland annat kontraktsskrivning, nyckelutlämning,
visning av nya projekt och arrangerade tillvalskvällar. I takt med att
nyproduktionen ökar, blir det enklare för fler intresserade att göra ett
besök hos oss. Sist, men inte minst,
kommer nu fler Linköpingsbor
kunna ta del av Bobutikens attraktiva utbud.

Fortsatta revisioner
Stångåstaden sätter stort värde på
samarbetet med sina entreprenörer.
Samtidigt har vi ett stort ansvar för
att leva upp till avtalsvillkoren och
att vår roll som stor beställare utvecklas för våra kunders bästa.
Revisionerna har fortsatt under
2014, bland annat hos entreprenörer inom reklam och media.

Stångåstadskörkortet
I det framtida arbetet är våra entreprenörer också en viktig del. Därför
producerar vi bland annat en film
vilken kommer bli klar under 2015
och ger en beskrivning av värdegrunden som entreprenörerna ska
leva upp till, något som får allt
större betydelse vid upphandlingar.

Familjens Dag i Trädgårdsföreningen med en
mängd olika aktiviteter för alla åldrar.

Ständigt kvalitets- och
processarbete
Under 2013 togs en ny projektmodell fram för Stångåstaden. Arbetet
har involverat många medarbetare,
framför allt projektledare och chefer
och den har lett till nya arbetssätt
och förbättrat styrningen i projekt
inom verksamhetsutveckling. Under
året har vi arbetat med att implementera projektmodellen och med att göra
förbättringar. Syftet är att förenkla
arbetssätt och metoder, samtidigt
som projektledarnas kompetens ökar
och samtliga roller i projekten blir
tydligare. I nuläget har företaget sex
olika projekt där vi tillämpar vår
projektmodell fullt ut.
År 2014 utsågs ”Ständiga förbättringar” till vårt huvudfokus

inom processutveckling. Processledarna har lyft upp frågan om
hantering av förbättringsförslag
och avvikelser - allt från definitioner
och hur flödet ser ut, till orsaksanalys och attityder. Ambitionen är att
främja delaktighet och engagemang
i arbetet med processförbättringar
genom att visa att förbättringsförslag genomförs och att de avvikelser som lyfts upp tas emot positivt och åtgärdas. Stångåstaden har
definierade kvalitetsmål för hela
verksamheten. Vi ska leverera det vi
lovat till våra kunder och gärna mer
än så. Verksamheten ska ständigt
utvecklas och som företag ska vi
vara ett föredöme.
Ett projekt pågår med att införa nya
system och arbetssätt för dokument-

hantering. Under 2014 har ett nytt
diarieföringssystem införts. Samtliga medarbetare har utbildats i
systemet samt fått ökad kunskap
om offentlighetsprincipen. Nästa
steg blir att utveckla ett processoch projektverktyg.
Under 2014 inleddes en innovationssatsning i företaget. Det innebär
att vi under 2015 kommer att genomföra så kallade ”innovationslabb”,
för att inspirera och strukturera idéer
i organisationen. Ett steg före-labben
knyter an till vår visions fyra delar;
kunder, medarbetare, hållbarhet
och Linköping, och ska hjälpa oss
att arbeta mot vår vision. Det här är
en spännande utmaning som har ett
stort värde för hela organisationen.
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Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter
INDIKATOR

Enhet

2012

2013

2014

Kvinnor

%

50

47

48

Män

%

50

53

52

Kvinnor

%

29

33

33

Män

%

71

67

67

Serviceindex

%

84,6

83,6

84

Företaget utvärderas av extern revisor

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part

Ja/Nej

Nej

Nej

Nej

Företaget arbetar med boinflytande

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem
Andel kvinnor och män i styrelsen

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen
Andel av företagets hyresgäster som är nöjda med sitt boende

Företaget arbetar enligt en extern certifiering av
ledningssystem, ex ISO 14001

Beskrivning

Företaget följer upprättad inköpspolicy
innehållande hållbarhetskriterier

Nöjd hyresgäst i nyrenoverad lägenhet
på Isafjördursgatan i Vasastaden.

AV VÅRA HYRESGÄSTER ÄR
NÖJDA MED SITT BOENDE
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HR OCH
ARBETSMILJÖ
Värdegrund, vision och varumärke – har varit företagets
fokusområden sedan 2012. Här är alla medarbetare involverade i
ett inspirerande utvecklingsarbete för en gemensam grund. Vårt
arbete har mynnat ut i tre utkristalliserade värdeord som beskriver
vår verksamhet och anda; trygga, professionella och aktiva. De kan
också förklaras med att ”Tryggheten är grunden i vårt professionella
agerande och vårt aktiva förhållningssätt tar oss framåt”.

Ett företag som ständigt vill utvecklas måste ha en tydlig värdegrund,
en inspirerande vision och ett medvetet varumärke. Därför inleddes
2012 ett omfattande arbete som
kan ses som en gemensam resa med
olika delmål. Alla medarbetare har
varit involverade sedan starten
2012 och processen kommer även
att pågå under kommande år.
En gemensam värdegrund, som
är naturligt förankrad i vardagen och
där alla kan känna igen sig, skapar
förutsättningar för ökad kundnöjdhet, bilden av en mer attraktiv arbetsgivare och hyresvärd samt ett
positivt arbetsklimat.
Utifrån identifierade behov har
hela organisationen arbetat med ett
antal viktiga frågor under året.
Möteskultur och feedback är ett par
exempel. Även ledarskapet har haft
hög prioritet. I slutet av året arbetade
vi med storytelling – att skapa positiva

och stärkande berättelser från vardagen som alla kan ta del av.

Föredömen i vardagen
Genom att belysa insatser i vardagen
blir värdegrundsarbetet levande.
Här har företagets tolv ambassadörer en viktig roll, de är ett öra
mot verksamheten och en länk till
beslutsfattarna. Dessutom har vi
under 2014 utsett fyra ”Drömkollegor” som uppmärksammats för sitt
föredömliga beteende och arbete.

Visionen har vuxit fram
Jämsides med värdegrundsarbetet
har även företagets vision vuxit fram.
I slutet av 2013 genomfördes en stor
workshop med samtliga 140 medarbetare. 2014 fortsatte processen
i flera olika steg och resultatet blev
ett offensivt och medvetet ställningstagande - Ett steg före! Nu speglar
både vision och värdegrund ett aktivt

GRATTIS HELEN
VÅR DRÖMKOLLEGA!
GRATTIS HELEN HORNHED
SOM UTSÅGS TILL EN AV
VÅRA FYRA DRÖMKOLLEGOR
UNDER 2014.
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”2014 HAR VARIT ETT FANTASTISKT
SPÄNNANDE ÅR, DÄR VI TOG NYA KLIV I VÅRT
VÄRDEGRUNDSARBETE. STYRKAN I ARBETET ÄR
DELAKTIGHETEN – ATT ALLA HAR MEDVERKAT
OCH FÅTT KOMMA TILL TALS. VI FORTSÄTTER
ÄVEN UNDER 2015 OCH DÅ FOKUSERAR VI
EXTRA PÅ ETT VÄRDESTYRT LEDARSKAP. STARKA
OCH MEDVETNA LEDARE GER EN TRYGG OCH
FRAMGÅNGSRIK ORGANISATION.”
MALIN WETTRE, HR-CHEF

företag - för Linköping, för våra
kunder, medarbetarna och för en
hållbar framtid.

Attraktiv arbetsgivare
Fastighetsbranschen är en attraktiv
bransch med stora framtidsutsikter.
Här spås en kommande brist på
kvalificerade medarbetare, men
Stångåstaden märker inte av generationsskiftet lika tydligt som andra
företag i branschen. Samtidigt står
företaget inför rekordstor nyproduktion och vi kommer därför att
behöva nyrekrytera kommande år.
Delaktighet och personliga utvecklingsmöjligheter är ett par av
våra framgångsfaktorer. Det återspeglas också i Universums karriärbarometer 2014, där Stångåstaden
är nominerade som en av tre ”årets
nykomlingar”.
Företagets Vd och HR-chef har
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under året besökt hela organisationen och diskuterat verksamheten
i mindre grupper. Det här är ett
sätt att lyssna in verksamheten
och därefter genomföra eventuella
förändringar. Det har varit mycket
uppskattat och arbetet fortsätter
under 2015.

Kompetensförsörjning
Framtidens kompetensförsörjning
svarar på frågorna ”Vad vill vi uppnå?”
och ”Vilken kompetens krävs då?”.
På så sätt identifieras behov och
eventuella gap. Resultatet har blivit
mer individuell och anpassad utbildning för företagets medarbetare.
Ledarskapsutbildningarna har
fortsatt under året; en företagsintern,
skräddarsydd utbildning som genomförs på olika nivåer för att skapa en
gemensam grund och samsyn.
Stångåstaden deltar dessutom i

SABOs traineeprogram för att få in
fler högutbildade i verksamheten.
Sommaren 2014 deltog två av
företagets medarbetare i en internationell sammankomst, arrangerad
av Eurhonet. Under en vecka fick
de utbyta erfarenheter och utveckla
sina strategiska samt analytiska förmågor i ett företagsspel, tillsammans
med talanger från andra bolag runt
om i Europa.
Även mångfald är viktigt ur ett
kompetensperspektiv. Det är ständigt
aktuella frågor för företaget och
under 2015 kommer en övergripande strategi för mångfaldsfrågor
att arbetas fram.

Sommar- och extrajobb
Årets sommarjobb fick mer uppmärksamhet än någonsin. Anledningen
var att Stångåstaden valde audition
som en ny ansökningsform. Alla,

INTERVJUER FÖR SOMMARJOBB
PÅ VÅR AUDITION.

även de utan ett egentligt CV, fick
chansen att berätta varför man vill
ha ett sommarjobb och beskriva sina
positiva egenskaper. Under en
lördag i mars genomfördes 600
intervjuer under en audition. Vi
anställde 22 vikarier för sommarledig personal, 17 ungdomar fick
sommarjobb hos våra entreprenörer
och under 3 dagar fick 30 ungdomar
jobba i den så kallade Utmaningen
i samarbete med Stångåstaden och
Ung Företagsamhet.
100-jobbarna är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen,
kommunen och de kommunala bolagen. 100 arbetslösa ungdomar ska
få möjlighet att anställas under ett
år. Stångstaden har under 2014 tagit
emot sju av dessa.

Employer Branding
För att stärka bilden av Stångåstaden

som attraktiv arbetsgivare, har företaget under 2014 varit mycket aktiv
på sociala medier. På LinkedIn finns
bland annat en företagssida och på
YouTube har det publicerats korta
filmer med mer personliga inslag.
Andra kanaler är Facebook och
Instagram. Viktigt har varit att lyfta
fram medarbetare och ge en känsla
för företaget.

Universitet och andra
utbildningar
Stångåstaden arbetar även mycket
aktivt med framtidens nya medarbetare, vilket innebär att vi deltagit
på bland annat arbetsmarknadsdagar på olika universitet, högskolor,
KY-utbildningar och gymnasieskolor.
Här finns en ambition att väcka
intresse för framtidens yrkesval och
att medverka till att lyfta medvetenheten kring hela branschen.

Intern krisgrupp
Vid externa kriser har företaget ett
etablerat arbetssätt. Under 2014 har
även den interna krishanteringen
setts över. En grupp har fått till ansvar att tydliggöra vad som händer
vid olika typer av kriser.

Friskvård och motion
Friskvård i alla dess former har hög
prioritet, samtidigt som det speglar
företagets aktiva anda. I grunden
finns en ”friskvårdspeng” där varje
medarbetare har olika alternativ hur
den kan användas. Dessutom får
man ta del av subventionerad massage, vaccinationer, hälsoundersökningar och gemensamma aktiviteter.
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God arbetsmiljö
INDIKATOR

Enhet

2012

2013

2014

Heltid

%

98

99

94

Deltid

%

2

1

6

Tillsvidare

%

97

94

95

Visstid

%

3

6

5

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor
Anställningsform

Ålder

Kvinnor

Män

Tillfällig anställning med ersättning

18-29 år

-

8

8

30-44 år

-

33

35

45-54 år

-

31

28

55-64 år

-

15

19

65 år-

-

0

0

Totalt

-

87

90

18-29 år

-

3

5

30-44 år

-

23

20

45-54 år

-

11

9

55-64 år

-

11

12

65 år-

-

2

2

Totalt

-

50

48

Antal

35

79

73

Tjänstemän män

kr/månad

37 832

38 706

37 672

Tjänsteman kv

kr/månad

29 480

30 866

32 377

Kollektivanställda män

kr/månad

-

-

-

Kollektivanställda kvinnor

kr/månad

-

-

-

kr/anställd

15 900

15 295

17 570

timmar

-

-

-

Praktik* och säsongsjobb

Löner
Fördelning av snittlön**

Anställningsbarhet och karriärutveckling
Utbildningsinsatser för personalen kursavgifter***

Utfall

Utbildningstimmar per anställd och år

Medarbetares hälsa och välbefinnande
Frånvaro

Total frånvaro

%

3,35

2,98

3,34

Andel av frånvaro som beror på

Olycksfall i arbetet

%

0

0,01

0,01

%

-

84

94

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - trivselindex
Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy?
*med praktik avses praktikant med någon form av ersättning
**exklusive Vd-lön
***kursavgifter, exklusive resor, hotell, arbetstid
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Definitioner
Definition av förnybar energi

Avhysningar		

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig
och, vad vi känner till idag, inte tar
slut inom överskådlig framtid. Lagrade energikällor (fossilt bränsle)
som olja, kol, gas och uran är inte
förnybara energikällor. Elenergi
kan vara producerad av såväl förnybar energi som framställd i vattenkraftverk eller i biobränsleeldade
kraftvärmeverk och är inte förnybar
energi om den framställs i kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av
olja eller kol. 			

Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning
av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om
handräckning eller en dom där det
står att hyresgästen är skyldig att
flytta. Då vi har gjort en uppsägning
och hyresgästen accepterar detta definieras det inte som en avhysning.
			

Beräkningar av
förnybar energi
Beräkningarna bygger på ett antagande att 85 procent av fjärrvärmen
är grön.
			

Bostäder tillgängliga
för äldre		
Här avses bostäder i markplan samt
bostäder man når med hiss. Då det
råder höjdskillnad vid entréer måste
ramp eller liknande finnas.

Hållbarhetskriterier vid
upphandling		
Inom begreppet avses kriterier inom
etiskt och socialt ansvar, miljöansvar
samt ekonomi.

Sjukfrånvaro		
Den totala sjukfrånvaron beräknas
på antal sjukdagar oberoende anledning av frånvaro. När det gäller
olycksfall i arbetet beräknas antal
sjukdagar utifrån de inrapporterade
arbetsskador och tillbud som lett
till sjukskrivning. 		
		

CO2 beräkningsmodell
För att beräkna utsläppen av CO2
från verksamheten används följande
omräkningsfaktorer:

Atemp		
Uppvärmd yta mer än 10˚C.		
		

Energibärare Enhet
		

Utsläpp
per enhet

Driftkostnad		

El

KWh

257 gram CO2

Med driftkostnad avses drift-,
administrations- och företagsövergripande kostnader. 		
		

Olja

m³

2 680 kg CO2

Fjärrvärme

KWh

99 gram

Fastighetsförvärv		
Med fastighetsförvärv avses köp av
bebyggda fastigheter.
		

		
För flygresor används Tricoronas
beräkningsmodell för utsläpp. För
bilar beräknas utsläpp vid blandad
körning för respektive fordon enligt
uppgifter från Transportstyrelsens
bilregister.
		

DEFINITIONER
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