HÅLLBARA
STÅNGÅSTADEN
Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet präglar alla
våra förhållningssätt och finns noga angivet i vårt ägardirektiv.

www.stangastaden.se/hallbarhet
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Engagemang för
hållbar utveckling
Stångåstadens hållbarhetsarbete bygger på en helhetssyn där ekonomiska,
sociala och miljömässiga faktorer samverkar för ett framgångsrikt resultat.
Hållbar utveckling är integrerat i företagets affärsplan och har hög prioritet
i hela organisationen. Året har varit händelserikt med ett stort engagemang
och innovationskraft hos alla våra medarbetare.

E

tt 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 klimat
smart. 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.
Vår vision och målbild speglar en hållbar framtid. Ett steg
före, som är Stångåstadens vision, beskriver utvecklingen fram
till 2025 för Linköping, kunderna, medarbetarna och för en
hållbar framtid.
Våra styrande principer
Hållbar utveckling ska genomsyra allt vi gör idag och i
framtiden. Därför krävs en kontinuerlig medvetenhet kring
resursanvändning, ekonomi, miljö och samhälle. Vår ambition
är att det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Det
finns en stor kunskap och ett engagemang i organisationen,
där dessa aspekter vävs in i beslutsfattandet. På så sätt skapar vi
en gemensam helhetsbild att agera utifrån.
En utgångspunkt är att våra resurser ska användas medvetet
och effektivt, vilket är en självklarhet för en långsiktig och
ansvarsfull aktör. Vi producerar och vårdar fastigheter och tar
hand om våra kunder. Det är investeringar med ett värde som
ska stå sig och vara beständigt. Vår ambition är att 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.
Samarbeten för ökad medvetenhet
Ett hållbart samhälle är en framtidsfråga som förenar. Det är
European Housing Network, Eurhonet, ett starkt exempel
på. I nätverket samverkar 35 allmännyttiga bostadsbolag
från England, Frankrike, Italien, Sverige och Tyskland. Här
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finns flera olika arbetsgrupper, bland annat inom hållbarhet,
social integration och energi. Dessutom har de medverkande
svenska företagen ett ännu närmare samarbete nationellt, där
vi lyfter frågor av gemensam karaktär.
Under året har Stångåstaden medverkat i arbetet med att
utveckla hållbarhetsredovisningsprinciperna för att möta de
EU-krav som träder i kraft 2018. De nya kraven innebär att
nya indikatorer införs, exempelvis för att underlätta arbetet
med mänskliga rättigheter och för att motverka korruption
och mutor.

CSR berör alla
Idag har företag ett allt tydligare samhällsansvar. Genom vår
verksamhet ska vi ta ansvar för hur vi påverkar samhället i
positiv och negativ riktning, det vi kallar CSR (Corporate
Social Responsibility). Det finns ett värde i att stärka relatio
nerna 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.
De ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna
för bostadssektorn växer, vilket 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. Här
har företagens sociala roll tydliggjorts ytterligare – att vara
bostadsförsörjare. Byggtakten har nu ökat och målsättningen
är att kunna erbjuda bostäder åt alla.
Stångåstaden medverkar aktivt i CSR East Sweden, där före
tagets kvalitets- och hållbarhetschef är delaktig i styrgruppen.
Det är ett övergripande och branschöverskridande CSR-nät
verk i Östergötland, 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 ingår också i East Sweden Diversity Charter, ett
nätverk som arbetar för ökad mångfald i arbetslivet.
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Företagets CSR-rapport
Stångåstaden utgår sedan 2009 från den hållbarhetsredovis
ning 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 verksam
hetsstyrning, god relation med intressenter samt ansvarsfull
arbetsmiljö.
Att engagera internt och externt
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete kräver kunskap, möjlig
het att påverka och engagemang. Samtliga medarbetare ska
förstå vad hållbarhet innebär och se 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.
Under våren 2016 genomförde Stångåstaden en intern
hållbarhetsvecka. I år var grundtemat att bygga intern kunskap
och stolthet kring de hållbarhetsinsatser vi som bolag gör.
Därför anordnades en cykelorientering där medarbetarna
bland annat fick uppleva våra trygghetsboenden, nyanlagda
lekplatser, med mera. En av grundtankarna har varit att ju mer
kunskap de egna medarbetarna har, desto mer kan vi också
förmedla vidare till kunder, samarbetspartners med flera i vår
verksamhet. Vi har också anordnat föreläsningar om miljö
byggnad och positiv påverkan för beteendeförändring – så
kallad ”nudging”.
Just attityder och beteenden, både bland våra medarbetare
men också våra kunder, är en viktig framgångsfaktor för oss.
Här arbetar vi med flera försök för att på ett pedagogiskt
och positivt sätt minska exempelvis energiförbrukning och
utsläpp.
Vi har under 2016 samlat ihop idéer och gjort en förstudie
kring utveckling av våra återvinningsrum. 2017 ska vi starta
upp projektet Framtidens återvinningsrum där vi ska genom
föra idéerna och följa upp om de har gett bestående effekt.
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Tydliga ägardirektiv anger riktningen
När det gäller företagets sociala ansvar arbetar vi utifrån
ägarens allt tydligare direktiv. Vi värdesätter ett systematiskt
och strukturerat arbetssätt utifrån nuläge och tydliga mål.
Viktigt är att vara öppen och lyhörd för de skilda förutsätt
ningar 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. Att sätta
tydliga mål och uppföljning av dessa är ett par av våra främsta
framtidsfrågor i vårt sociala ansvarstagande.
Eurhonets redovisningsmodell
Inom Eurhonet arbetar vi för att kvalitetssäkra redovisnings
modellen. Vår verksamhet, vår hållbarhetsredovisning och
valet av våra indikatorer ska granskas och utvärderas av utom
stående hållbarhetsrevisorer. Det är så vi möjliggör förbätt
ringar och väljer rätt vägar för framtiden.
Helhetssyn med gemensam målbild
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 så vi på Stångåstaden redovisar vårt hållbarhets
arbete med följande avsnitt:
1.
2.
3.
4.
5.

Socialt ansvar
Miljöansvar
Ekonomisk hållbarhet
Kundrelationer och samspel med intressenter
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.
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Socialt ansvar
Under 2016 har Stångåstadens roll som samhällsbyggare och socialt
ansvarstagande aktör blivit ännu tydligare. Samtliga medarbetare
är delaktiga i vad vi som företag ska satsa på, varför vi ska göra
det och hur det ska gå till. Ytterst handlar det om ett ansvar för
bostadsförsörjningen i våra stadsdelar, men också att boendemiljön
ska anpassas till kundernas behov och förväntningar.

E

ngagerade kunder och medarbetare ger trygghet
och trivsel – det är en utgångspunkt i det arbete som
bedrivs inom Stångåstaden. Genom att engagera,
skapa aktiviteter och uppmuntra till dialog kan vi nå
framgång i våra satsningar.
Det sociala ansvaret är en viktig del i Stångåstadens
affärsplan. Genom att lyfta blicken mot en övergripande nivå
för att skapa samordning och synergier når vi bättre resultat.
Det sociala arbetet pågår i samtliga bostadsområden. Vi ska
möta kunderna där de finns, skapa starka relationer och bidra
till engagemang, kunskap och utveckling.

Nytt trygghetsteam med övergripande ansvar
Vi ser stadsdelsutveckling ur ett brett perspektiv . Vi vill arbeta
i nära samverkan med de boende, kommunen och övriga
aktörer. Det återspeglas bland annat i sammansättningen av
det nyinrättade Trygghetsteamet, en grupp medarbetare som
systematiskt jobbar tillsammans för ökad trygghet. Här finns
till exempel stadsdelsutvecklare, seniorvärdar, en bosocial
samordnare, en hyresjuridisk konsulent och en brand- och
säkerhetsansvarig.
Fortsatta satsningar i Skäggetorp
I stadsdelen Skäggetorp har ett omfattande arbete pågått
sedan 2014, i syfte att förbättra boendemiljön för våra kunder.
Satsningen på ett nytt lokalkontor och närvaro på plats genom
områdesansvariga har blivit mycket väl mottagen. Vi märker att
de aktiviteter vi genomför, exempelvis områdesdagar och sats
ningar på gemensamma ytor, ökar gemenskap bland grannarna,
vilket i sin tur leder till ett ökat ansvarstagande för miljön.
Under 2107 kommer vi därför att satsa på att rusta upp gårds
miljöer med mera för att skapa ännu fler naturliga mötesplatser.
Projektet i Skäggetorp har även valt att fokusera på att skapa
möjligheter till arbetslivserfarenhet och att agera dörröppnare
för ungdomar i området. Det är av stor vikt för ungdomars
möjligheter på arbetsmarknaden att de får något konkret med
sig till sitt CV, samt ingångar i olika nätverk.

Under 2016 har samarbetet bland annat resulterat i en
ombyggd skolgård, där eleverna på Skäggetorpsskolan fått
vara delaktiga i utformningen av en skolgård som fungerar
som en trygg mötesplats utanför skoltid.

Utveckling av Ryd
Stångåstaden har ett stort fastighetsbestånd i stadsdelen
Ryd, ett område som till stor del präglas av stadens studenter.
Bolagets ledning godkände i maj 2016 en projektplan för
stadsdelsutveckling i Ryd. Planen innehåller tydliga effektmål:
• Ökad attraktivitet, trygghetsupplevelse och serviceindex
• Säkrad värdeutveckling på fastigheter
• Ökat antal väletablerade verksamheter och aktiviteter
för ungdomar
• Ökat antal naturliga mötesplatser och aktiviteter
för alla boende
• Breddat utbud av bostäder för större ekonomisk mångfald
Fokus kommer under de närmaste åren att ligga på relations
skapande åtgärder, boendeengagemang, fastighetsutveckling,
aktiviteter och vägar till jobb samt att skapa gemensamma
arbetssätt.

Samarbeten med andra fastighetsägare
Föreningen Fastighetsägarna i Skäggetorp som etablerades
2014, består av Stångåstaden, Willhem, Lejonfastigheter och
Victoria Park. Arbetet koncentreras kring frågor gällande
boendemiljö, trygghetsupplevelse och fritidsaktiviteter.
Möten genomförs var tredje vecka och en stor del av årets
arbete har fokuserat på gemensamma riktlinjer och hur man
kan bygga vidare på det som redan finns.
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Skötselvärdar
Under 2016 har en särskild satsning på projektanställda
Skötselvärdar gjorts. Dessa har ansvarat för funktionskontroll
av belysning och byte till energieffektiva ljuskällor i allmänna
utrymmen. Bra belysning ökar trygghet och trivsel för de
boende.

kan man göra en insats efter egen förmåga, till exempel skotta
snö, kratta löv eller plantera häck.

Föreningssamarbeten
Idag har Stångastaden ett samarbete med ett 35-tal föreningar
och organisationer, främst inom idrottsrörelsen. Vi håller på
att vikta om och satsar på nya samarbeten inom kultur, dans,
musik och programmering och en 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
kunder ett mervärde i boendet, positiva alternativ till syssel
sättning och en meningsfull fritid.

Sociala krav vid upphandlingar
Stångåstaden ställer sociala krav vid flera av våra upphand
lingar, bland annat yttre skötsel. Vi kräver att entreprenören
har kollektivavtal och anställer personer som idag är utanför
arbetsmarknaden. Ett nätverk med Linköpings kommun, andra
östgötakommuner, Arbetsförmedlingen, Hyresbostäder, Lejon
fastigheter och Tekniska verken har bildats för att gemensamt
lära sig mer om detta.

”Utmaningen”
På nytt har vi genomfört ”Utmaningen” – Stångåstadens
satsning med syfte att intressera unga för miljön i bostads
områdena. Även i år anställdes 30 ungdomar som konsulter i
tre dagar. Tillsammans med organisationen Ung företagsam
het fick Stångåstaden chansen att utbilda ungdomarna i entre
prenörskap och samtidigt berätta om hur vi som fastighets
bolag arbetar. Ungdomarna bidrog med nya idéer och tankar
kring boendet, som sedan presenterades för Stångåstadens
jurygrupp, då också vinnaren av bästa idé utsågs.

Gemenskap skapar trygghet
Ett relationsskapande arbete pågår ständigt inom företaget,
inte minst bland våra områdesansvariga. Direktkontakten med
kunderna är viktig för oss. Vi ska ta tillvara de kompetenser som
finns bland våra kunder och skapa möjligheter till en ännu
bättre gemenskap.
”Aktiva grannar” i Lambohov, en frivilligsatsning som
bygger på de boendes egna engagemang för att skapa gemen
skap och en fin boendemiljö, är ett bra exempel på detta. Här

Socialt ansvar

Enhet

2014

2015

2016

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön
%

0,87

1,44

0,70

Nyproduktion av hyresrätter

Antal

123

206

119

Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

Antal

0

0

0

Avyttringar (antal lägenheter)

Antal

198

3

10

%

40

69

69

Hyresnivå

kr/m2

1 027

1 048

1 067

Hyresutveckling

kr/m

Förändringar i fastighetsbeståndet

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade
Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar

2

19

21

19

%

1,9

2,0

1,8

Driftkostnad

kr/m2

700

707

721

Driftkostnadsutveckling *

kr/m2

30

7

14

%

4,5

1,0

2,0

Extern

%

10,84

11,13

10,00

Intern

%

4,43

4,10

3,60

Trygghetsindex

%

80,40

82,6

79,5

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö
Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar

Störningar

Antal

2

6

4

Ekonomiska skäl

Antal

8

19

13

Mkr

3,5

4,6

6,5

%

–

–

7

Ja/Nej

–

–

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling
Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsdelsutvecklingsprojekt avseende
fastigheter byggda på sent 60- och tidigt 70-tal
Kontrakten innehåller sociala krav
Social upphandling

Ja

Projektkonstnader för att engagera unga uner 25 år

Mkr

2,4

Kostnader för antisocialt beteende

Mkr

0,4

* Går inte att redovisa förändringen mellan åren 2012 och 2013 på grund av nya redovisningsregler (K3)
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Miljöansvar
Stångåstaden har ett djupt engagemang i miljöfrågor och har
under många år arbetat strategiskt för att minska verksamhetens
miljöpåverkan på alla plan. Miljömålen påverkar till exempel
synen på en fastighets hela livscykel, från planering och
byggnation, via fastighetsförvaltning, användning och återbruk.

F

öretagets övergripande miljömål på koncernnivå
bryts ned till mål på de olika avdelningarna. Det
här sker hand i hand med det dagliga arbetet ute i
bostadsområdena. Viktigt är att övergripande mål
möts upp med satsningar och aktiviteter som kan
följas upp i varje stadsdel.
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.
Målen följs upp noga och framtida aktiviteter prioriteras
årligen.
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Återbruk och avfall
Genom att materialåtervinna hyresgästernas avfall minskar vi
vår miljöpåverkan och sparar på naturens resurser. Återvin
ning innebär också en ekonomisk besparing, genom lägre
kostnader för sophantering.
Under 2016 har testprojektet i Ryd genomförts där vi arbe
tade med kommunikationen och delaktigheten i två utvalda
återvinningsrum. Projektet fick stor effekt genom minskad
mängd restavfall till förbränning. Försöket har fallit ut positivt
och under 2017 påbörjas arbetet med att implementera fler
liknande återvinningsrum i Stångåstadens fastighetsbestånd.
I många områden har vi gett våra hyresgäster möjligheten
att lämna in kläder för materialåtervinning i eller utanför
våra återvinningsrum. Här samarbetar vi med Myrorna och
Ragn-Sells. I snitt samlar vi in ett ton textilier i månaden för
antingen försäljning och återbruk eller återvinning.
Ett annat mycket framgångsrikt återbruksprojekt som
nu utökats till full skala är hur material tas om hand vid
ombyggnationsprojekt. Det kan till exempel handla om
vitvaror, garderober, sanitetsprodukter och annat som har
ett andrahandsvärde. Detta material lämnas inte längre för
materialåtervinning, utan tas omhand av hjälporganisationen
Erikshjälpen, som i sin tur säljer det vidare. Vinsten vid försälj
ningen går till olika välgörenhetsprojekt.

Vingården, Lambohov

52 200 kWh

Stångåstadens kontor, Ryd

17 200 kWh

Ryds allé 13

51 100 kWh

Ryds Centrum, fasaden

20 800 kWh

Energieffektivisering
Stångåstadens energimålsprocess började på riktigt under
2010 – samma år som kommunen antog målet om ett kol
dioxidneutralt Linköping – och i maj 2011 klubbades målet
”25–25” i styrelsen. Målet har kommit från organisationen och
utgår från de förutsättningar som vårt bestånd har.
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Placering, antal och sammanlagd energiproduktion 2016

Plöjaregatan, Lambohov

117 700 kWh

Total, egenproducerad solenergi 265 kWh

Målet ”25–25” innebär att vi ska minska mängden köpt energi
(el, värme och fjärrkyla) per kvadratmeter uppvärmd area
(Atemp) med 25 procent till år 2025 (basår 2011).
Arbetet med energieffektiviseringen är väl etablerat inom
företagets enheter samt hos många konsulter och entreprenö
rer. Det engagemang och den kunskap som finns i organisa
tionen tas tillvara och har vidareutvecklats under 2016.
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staden inför Bomässan i september 2017. Vi skapar bostäder
som har bättre energipresanda än Boverkets Nollenergihus.

EXEMPEL PÅ ENERGIEFFEKTIVISERINGSPROJEKT
Några exempel på effektiviseringsprojekt som Stångåstaden
genomfört under 2016 är:
• Utbyte av äldre FTX-system till mer energieffektiva.
(FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.)
• Datorisering och uppkoppling av värmeanläggningar.
• Tilläggsisolering av vindar.
• Temperaturmätning i lägenheterna för att kunna driftoptimera
byggnadernas uppvärmningssystem och följa upp lägenhetskomforten.

Energieffektiv nyproduktion
Nyproduktionstakten ökar avsevärt framöver. Det betyder att
koncernens energiprestanda förbättras än mer, då samtliga
nyproduktionsprojekt uppfyller högt ställda energikrav –
minst 30 procent bättre än Boverkets krav (90 kWh/m2 och år)
på energiprestanda.
I sammanhanget är det intressant att nämna det Plusenergi
hus som är ett av de projekt som Stångåstaden uppför i Valla

Egen energiproduktion
Stångåstaden har som mål att 50 procent av den förbrukade
fastighetselen ska komma från egenproducerad, förnyelsebar
el. Som ett komplement till det delägda vindkraftbolaget Bixia
Gryningsvind AB investerar därför Stångåstaden i allt fler
sollscellsanläggningar. Nya för året är anläggningarna på Ryds
Allé 7–9. Dessutom har vi under 2016 upplåtit takyta på Ryds
Allé 13 åt ett forskningsprojekt kring den nya generationens
solceller.
Miljöcertifierade byggnader
Stångåstaden planerar för miljöcertifiering av två byggnader
som står under produktion i Övre Vasastaden: Alnen och
Norrskenet. Miljöcertifieringen omfattar – förutom krav på
miljöanpassade material, byggteknik och energieffektivitet
– även en hälsoaspekt för de boende.

Energieffektivisering med 25-25 som mål
0%

2011 2012 2013

2014

2015 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1,2%
3,0%

5%

6,2%

7,2%

10,3%

10%

15%

20%

25%

25-25

30%
Nybyggnation

Ombyggnation

Energiprojekt

2011 fattades beslut om att Stångåstaden ska minska sin energi
förbrukning per kvadratmeter boyta med 25 procent till 2025.
De gula staplarna visar den uppmätta energibesparingen.
De andra fälten pekar på var energibesparingen ska göras.
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Uppmätt besparing

Beteendepåverkan och ny teknik har tidigare särredovisats som
komponenter i besparingen, men har från och med 2015 bakats
in i fälten Nybyggnation, Ombyggnation och Energiprojekt, då
det är svårt att beräkna den exakta potentialen.
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Miljöansvar

Enhet

2014

2015

2016

kWh/m²
Atemp

146,2

143,8

138,0

%

90,4

90,4

90,3

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

Total

varav

fjärrvärme
el

%

9,6

9,6

9,7

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0,07

0,05

0,05

solfångare

%

0

0

0

kWh/m²
Atemp

Studentbostäder: Använd energi som förbrukas av
fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad)

Total

176,4

174,5

168,2

varav

fjärrvärme

%

72,5

73,0

71,5

el

%

27,5

27,0

28,5

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

%

0

0

0

solfångare

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

kg/m²
Atemp

16,7

16,4

15,8

fjärrvärme

%

78,5

78,6

78,2

el

%

21,5

21,4

21,8

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

kg/m²
Atemp

25,6

24,8

24,2

fjärrvärme

%

50,4

50,5

49,2

el

%

49,6

49,5

50,8

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

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

CO2 minskning, basår 2005 Moderbolaget

%

7,1

8,9

12,3

CO2 minskning, basår 2005 Studentbostäder

%

9,6

12,3

14,5

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder, Moderbolaget

%

86,4

86,4

86,5

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder, Studentbostäder

%

89

89

88,3
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Miljöansvar

Enhet

2014

2015

2016

Ton CO2/år

4,5

3,4

3,1

g CO2/km

110

107

109

Total

m³/m² Atemp

1,29

1,28

1,26

Varm

l/m² Atemp

–

–

–

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

l/m² Atemp

–

–

–

Total

m³/m² Atemp

1,28

1,25

1,16

Varm

l/m² Atemp

–

–

–

Kall

l/m² Atemp

–

–

–

Kompost

kg/lgh

–

–

–

Restavfall

kg/lgh

351,7

344,9

343,6

Återvinningsmaterial

kg/lgh

116,8

108,8

109,7

Kall
Studentbostäder: Vattenförbrukning i beståndet

Moderbolaget: Mängd avfall som produceras
i beståndet, exklusive grovsopor

Studentbostäder: Mängd avfall som produceras
i beståndet, exklusive grovsopor

Kontrakten innefattar miljökrav
Miljökrav på material och produkter inom byggkontrakt
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Kompost

kg/lgh

–

–

–

Restavfall

kg/lgh

128,8

122,8

125,58

Återvinningsmaterial

kg/lgh

57,6

57,0

57,3

%

86,0

Ja/Nej

Ja
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Ekonomisk hållbarhet
En viktig skillnad mellan ekonomisk hållbarhet och miljömässig respektive
social hållbarhet är att de ekonomiska strukturerna är skapade av människan.
Ekonomisk hållbarhet kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske
till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.

S

amhället och bostäderna bör i stället anpassas efter
vad miljön och människors hälsa tål och där ska vi
på Stångåstaden vara med och långsiktigt investera.
Grunden för långsiktigt hållbar fastighetsförvalt
ning är en sund och god ekonomi som ger oss
möjlighet att underhålla fastighetsbeståndet.
Fastighetsbolag är ofta kapitalstarka, så även Stångåstaden.
Därför är det viktigt att beskriva den finansiella situationen ur
ett hållbarhetsperspektiv. Som en långsiktig aktör på denna
marknad tar Stångåstaden ett stort samhällsekonomiskt
ansvar genom att betrakta fastigheter som långsiktiga investe
ringar och inte som transaktioner.
Stångåstaden är en beställarorganisation vilket innebär
att all skötsel och underhåll med mera 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 för
valtningsberättelsen samt de finansiella rapporterna i årsredo
visningen, där även våra finansiella mål och utfall presenteras.

Fortsatt nyproduktion
Linköpings kommun har under en lång följd av år haft en
positiv befolkningsutveckling. Befolkningsökningen ligger
stadigt mellan 1 500 och 2 000 personer per år. Det finns fort
farande en tydlig uttalad bostadsbrist.
Detta ställer stora krav på oss på Stångåstaden då ägarens
uppdrag till oss är att vi ska bidra med bostäder till kommu
nens invånare. Vi tar ett stort ansvar för detta och har ökat
nyproduktionstakten till rekordnivåer. I bolagets nya ägar
direktiv står angivet att vi ska uppföra minst 500 bostäder per
år. Våra egna planer visar att vi planerar att bygga över 2 500
bostäder i Linköping de närmaste fem åren och för tillfället
har vi cirka 900 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, längre livslängd, tryggare
områden och nöjdare kunder.
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Ekonomisk hållbarhet – ur finansiell synpunkt
Stångåstaden är en relativt stor aktör på den finansiella mark
naden, och bör därför föregå med gott exempel och efterfråga
mer hållbara alternativ för vår kapitalanskaffning. Den kraft
fulla satsningen på nyproduktion kommer medföra att den
långfristiga upplåningen ökar med uppåt 2 000–3 000 Mkr för
perioden fram till 2020. 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. Med så stora investeringar
krävs att vi har goda kontakter och bra möjligheter att låna
upp kapitalet.
Därför använder vi bland annat så kallade gröna obliga
tioner för att finansiera klimatsmarta och hållbara investe
ringar. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till särskilt
miljöinriktade investeringsprojekt. Det är också ett verktyg för
att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och
lösningar och samtidigt uppmuntra investerare att placera
i gröna och hållbara projekt. De pengar som bolaget lånar
inom ramen för den gröna obligationen är öronmärkta för
miljöprojekt.
Vårt framtida finansieringsbehov är stort och genom att
emittera gröna obligationer skapar vi ytterligare möjligheter
att finansiera oss genom kapitalmarknaden.
Låg vakansgrad
Vakansgraden hos Stångåstaden har varit låg under många
år. De senaste åren har vakansgraden legat på 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 boende
miljö som skapar trivsel bland kunderna är Stångåstaden en
attraktiv hyresvärd.
Skatter
Nedanstående tabell visar de skatter som betalas till staten
(sociala avgifter, moms, fastighetsskatt, bolagsskatt med mera).
Tabellen visar att bolaget bidrar med stora summor till staten
och till en hållbar utveckling i landet.
Betalda skatter Tkr
2012

2013

2014

2015

2016

63 103

64 397

64 091

68 895

71 967
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Ekonomisk hållbarhet
EKONOMISKT ANSVAR OCH FÖRBÄTTRING AV FASTIGHETSBESTÅNDET
Årliga investeringar och underhållskostnader
Befintligt bestånd
per lägenhet (koncern)
Årliga investeringar och underhållskostnader
Befintligt bestånd
(koncern)

Företagets investeringar i nyproduktion samt
fastighetsförvärv

Nyproduktion

Förvärv

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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Enhet

2014

2015

2016

Tkr/lgh

27

45

49

Mkr

493

706

933

% av total
omsättning
Mkr

37

61

66

265

352

619

20

25

44

% av total
omsättning
Mkr
% av total
omsättning
%

0
0

0
0

0
0

100

100

100

Mkr
Mkr
Mkr
Mkr
Mkr

130
828
64
104
9

141
834
69
80
8

150
860
72
62
5
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Kundrelationer och
samspel med intressenter
Stångåstaden är ett värderingsdrivet företag. Det innebär att vi grundar
våra beslut och vårt agerande i gemensamma värderingar. Det gör vi av två
huvudanledningar: dels för att skapa ökat engagemang, mer delaktighet
och trygghet bland våra medarbetare – dels för att kunna uppträda på ett
enhetligt och positivt sätt gentemot kunder och samarbetspartners.

Nyformulerat kundlöfte
Stångåstadens vision – Ett steg före – är fundamentet för våra
förhållningssätt, vårt agerande och vår kommunikation.
Under 2016 har vi, som en fortsättning på visionsarbetet,
formulerat ett kundlöfte. Kundlöftet lyder ”Vi tänker på dig.
Och på framtiden.” och återspeglar vårt starka kund- och
hållbarhetsfokus. Kundlöftet ska genomsyra all vår externa
kommunikation.
AktivBo-undersökning
Årligen genomför vi kundundersökningen i samarbete med
företaget AktivBo. Här får vi värdefull information om hur
våra kunder ser på Stångåstaden som hyresvärd, sin bostad
och utemiljön. Men även på vår webbplats, kundtidning, vårt
nyhetsbrev, våra utskick och aktiviteter i bostadsområdena.
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Indexresultatet, som vi använder när vi jämför oss med andra
bolag och tävlar om AktivBos kundkristall, ligger i år på 83,6
procent, vilket är en liten nedgång från föregående år (85,6)
som var vår toppnotering.
Vi kommer självklart analysera resultatet för att hitta för
bättringsförslag.

Medarbetarundersökning
Årets medarbetarundersökning har genomförts av Great Place
To Work, som certifierar arbetsplatser över hela världen. Den
visar att våra medarbetarrelationer är exceptionellt starka.
Hela 96 procent av medarbetarna tycker att Stångåstaden är
en mycket bra arbetsplats och 95 procent kan rekommendera
Stångåstaden som arbetsplats åt andra. Detta är mycket höga
siffror även i internationell jämförelse.
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Bobutiken
Stångåstadens satsning på Bobutiken i centrala Linköping,
som 2016 firade ett år, har fallit mycket väl ut. Det är tydligt
att Stångåstadens multikanalstrategi, där kunderna själva har
möjlighet att välja kontaktyta beroende på ärende, är rätt väg
att gå. Tillgängligheten och servicen har uppskattats bland
kunderna. Under normala dagar har Bobutiken haft 170–220
besökare, med en topp den 1 augusti då hela 550 kunder
besökte butiken.
Utöver besöken tar butiken emot i genomsnitt 80 kund
samtal per telefon varje dag.
En aktivitet som drog extra besök till både webbplats och
bobutik var kampanjen som uppmärksammade kunderna på
att de nu måste uppdatera sin uppgifter i kösystemet en gång
om året. Bobutikens personal hjälpte datorovana kunder att
fylla i rätt uppgifter.
I butiken har även en välbesökt nyproduktionslördag
genomförts, där Stångåstadens fastighetschef presenterade de
planerade nyproduktionsprojekten.
Kommunikation för alla
Stångåstaden finns för alla. Därför är det viktigt att vår
kommunikation är inkluderande och tillgänglig. För att kva
litetssäkra Stångåsadens kommunikation i detta hänseende
har bolaget genomfört ett arbete med temat ”Kommunika
tion för alla”. Det har bland annat inneburit utbildningar för
Stångåstadens personal, men också för berörda samarbets
partners på exempelvis reklam- och kommunikationsbyråer.
Arbetet med en handbok i inkluderande kommunikation
har påbörjats i samarbete med en grupp experter, bestånde
av representanter från bland annat RFSL, Rättviseförmed
lingen, Funka, Sveriges HR Förening och KAPI. Handboken
ska färdigställas under 2017.
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Digital vision
Under 2016 har Stångåstaden formulerat en ny digital vision,
som bland annat handlar om implementering av ny teknik i
bostäderna och utveckling av både befintliga och nya kontakt
kanaler. Med tydligt fokus på kundnytta beskriver visionen
en strategi där digitala lösningar blir en allt mer självklar del i
boendet och kundrelationerna.
Stadsfesten
Stångåstaden är aktiva med flera evenemang varje år. Evene
mangen syftar till att träffa kunder – och få kunderna att träffa
varandra. 2016 ersattes den tidigare Familjens Dag med en
större satsning på Linköpings Stadsfest. Här stod Stångåstaden
som värdar för en mycket uppskattad konsert med artisten
Petter. På torget intill scenen hade Stångåstaden byggt upp ett
eget tältkvarter med ett varierat innehåll för olika målgrupper.
Många Linköpingsbor uppmärksammade att vi hade aktivi
teter på Stadsfesten.
Bryggaregården 70 år
Den 21 maj firades att det var 70 år sedan beslutet om inrätt
andet av ett friluftsmuséum i Gamla Linköping fattades i
Linköpings stadsfullmäktige. Under den familjeriktade dagen
bjöds bland annat på musikframträdanden, teater, turer med
häst och vagn, djurvisningar och ponnyridning.
Återkommande evenemang och aktiviteter
Culture Camp anordnades under jullovet med en mängd
aktiviteter i samarbete med Östergötlands museum, Folk
universitetet och KFUM. Även konstkollot i Skäggetorp är en
satsning för att få barn och ungdomar att upptäcka kulturens
betydelse.
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Vi har också samarbetat med Coder Dojo Summer Camp i
Mjärdevi. Det ger ungdomar en möjlighet att testa program
mering, dataspel och att bygga robotar.
Vi samarbetar också med East Sweden Hack. Det här är
ett strategiskt led i vårt arbete med employer branding, för att
profilera oss inom IT-området och få nya idéer till vår verksam
het. Traditionsenligt har Stångåstadens hockeystipendium
delats ut till en tjej och en kille som utmärkt sig extra. Årets
stipendiater blev Wilma Ritzén och Simon Olofsson.
Vid Linköpings näringslivsgala delade Stångåstaden ut
priset till Årets visionär. Det gick till Ulrica Unell, platschef
på Ericsson, för hennes engagemang i att göra Linköping till
en bättre plats för alla.

Föreningssamarbeten
Stångåstaden är en av Linköpings föreningslivs viktigaste sam
arbetspartners. Vi arbetar långsiktigt för att skapa en tryggare
stad, men det är också viktigt att våra samarbetspartners kan
bidra med bra erbjudanden och möjligheter för våra kunder.
Traditionellt har Stångåstaden arbetat mycket med idrottsför
eningar. Under 2016 har vi därför strävat efter att bredda våra
åtaganden framför allt inom kultur- och musikföreningslivet.
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Strategi för kunddialog
Som ett led i en ytterligare förbättrad kundkommunikation
har Stångåstaden under 2016 utvecklat en strategi för kund
dialog. Strategin täcker hela kundlivscykeln från avtalsteck
nande till avflyttning. En del av kommunikationsinsatserna
i dialogen består av nyproducerade instruktionsfilmer som
tydligt förklarar funktioner och skötsel av lägenheterna.
Ett-steg-före-labbet
Stångåstadens innovationssatsning har fortsatt under året.
Det här är ett led i en strategisk satsning där kreativitet och
innovationskultur värdesätts. Fyra innovationslabb har
genomförts, med olika fokus såsom hållbarhet och ny teknik,
för att inspirera och strukturera idéer i organisationen. Till
årets innovationslabb hade både medarbetare, kunder och
specialinbjudna studenter från Linköpings universitet bjudits
in för att delta.
Årets nytänkare
För att ytterligare premiera kreativitet och innovationskultur
har en ny intern utmärkelse instiftats: Årets nytänkare. Första
pris vann Karl-Johan Styrenius för sin idé att gräva fram och
använda outnyttjade, befintliga källarlokaler i kvarteret
Irrblosset för att på så sätt kunna erbjuda fler nyproducerade
lägenheter i befintlig byggnad.
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Stångåstadens marknads- och kommunikationskanaler
STÅNGÅSTADEN.SE

SNAPCHAT

Webbplats med information, tjänster och “Mina sidor”.

Stångåstaden bakom kulisserna.

MINA NYHETER

YOUTUBE

Nyhetsbrev med information och erbjudanden till kunder.
Distribueras med hyresavin och digitalt.

Filmad information med inspiration, instruktioner och tips.
LINKEDIN

VÄLKOMMEN HEM

Information om Stångåstaden som arbetsgivare.

Välkommen hem är vår kundtidning som under 2016 har
producerats i lokala upplagor.

INSTAGRAM

Inspirationskanal.
E-POST

Information och erbjudanden till kunder.

ÅRSREDOVISNINGEN

SMS

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

Information till kunder.
FACEBOOK

Företagssida med information och kundservice.

STÅNGÅSTADENS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2016
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Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter
ANSVARSFULLT BESLUTSFATTANDE OCH FUNGERANDE LEDNINGSSYSTEM
Andel kvinnor och män i styrelsen
Kvinnor
Män
Andel kvinnor och män i ledningsgruppen
Kvinnor
Män

Enhet

2014

2015

2016

%
%
%
%

48
52
33
67

39
61
33
67

39
61
33
67

RELATIONER TILL INTRESSENTER OCH HÄNSYN TILL DERAS INTRESSEN
Andel av företagets kunder som är nöjd med sitt boende
Serviceindex
Företaget utvärderas av extern revisor
Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod
Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part
Företaget arbetar med boinflytande
Företaget arbetar enligt en extern certifiering av ledningssystem,
till exempel ISO 14001
Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier

%
Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej

84
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

85,6
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

83,6
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

KORRUPTION OCH MUTOR
Har vi en policy?
Har vi en whistleblower funktion?

Ja/Nej
Ja/Nej

Ja
Ja

RISKHANTERING
Riskhanteringssystem som inkluderar socialt ansvarstagande?

Ja/Nej

Ja

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Transparent hyrespolicy
Transparenta rekryteringsprocesser

Ja/Nej
Ja/Nej

Ja

ARBETSVILLKOR
Uppförandekod för entreprenörer
Revision/utvärdering av entreprenörer
Köper vi rättvisemärkta produkter?

Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej

Nej
Ja
Nej
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HR och Arbetsmiljö
2016 var året då Stångåstaden fick ett tydligt bevis på den positiva effekten
av det värderingsdrivna ledarskapet. I undersökningen Sveriges Bästa
Arbetsplatser, gjord av Great Place to Work, är Stångåstaden med på listan
som en av de 25 mest attraktiva arbetsplatserna i Sverige. Detta under ett år
då vi både nyanställt och många medarbetare har fått nya roller.

L

inköping växer, tempot i nybyggnationen ökar – och
Stångåstaden expanderar. 28 nya, externt rekryterade
personer har anställts i bolaget under 2016. Utöver
detta har 25 tjänster internrekryterats. Totalt är det
alltså drygt 50 personer som har fått nya roller.
I växande företag är det vanligt att resultaten i medar
betarundersökningar halkar efter. Det tar ofta en viss tid innan
nya rutiner satt sig och alla har hittat rätt i sin roll. Så har
emellertid inte varit fallet på Stångåstaden. Tvärtom klättrar
Stångåstaden i rankingen över Sveriges Bästa Arbetsplatser –
en lista som baseras på medarbetarundersökningar utförda av
det globala undersökningsföretaget Great Place To Work.
Hela 96 procent av medarbetarna instämmer till exempel i
påståendet ”Allt sammantaget skulle jag säga att det här är en
mycket bra arbetsplats.” Detta ska jämföras med 89 procent
som är snitt för de företag i fastighetsbranschen som deltar
i undersökningen – och 60 procent som är det uppskattade
snittet för alla företag i Sverige.

Gemensam grund för ökad trygghet
Bakgrunden till de fina resultaten och medarbetarnas trivsel
med arbetet ligger i det värdegrundsarbete som påbörja
des redan 2012. Syftet har varit att formulera och befästa
Stångåstadens värderingar; trygga, professionella och aktiva
samt omvandla dessa begrepp till verktyg för ledarskap och
spelregler för arbetsplatsen.
En av metoderna som använts för att förankra värdering
arna i företaget har varit kontinuerliga träffar där samtliga
ledare i företaget använt olika scenarier för att diskutera kring,
stötta varandra, skapa samsyn och bygga en enhetlig grund.
Det innebär i sin tur att både medarbetare och kunder i sin tur
bemöts på ett enhetligt sätt.
”Vi vågar visa vägen”
Genom den gemensamma värdegrunden byggs också en
tydlig kultur som bygger på eget ansvarstagande, delaktighet,
stolthet och möjligheter att få gehör för egna initiativ.
För att manifestera den här kulturen har uttrycket ”Vi
vågar visa vägen” etablerats som tema för bolagets arbets
givarkommunikation, både internt och externt. Temat har
bland annat använts i rekryteringsmaterial – till exempel
finns ett värderingstest som bland annat används vid arbets
marknadsdagar och större event. Temat genomsyrar också
interna aktiviteter. Till exempel har viktiga medarbetarinitia
tiv lyfts fram i satsningen ”Stångåstadens Walk of Fame”.
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Mångfaldsstrategi
Stångåstaden verkar i ett samhälle som präglas av stor
mångfald när det gäller bakgrund, erfarenheter och identitet.
Därför har det alltid varit viktigt för företaget att både spegla
och möta de behov och möjligheter som mångfalden skapar.
Under 2016 har den här ambitionen omsatts till en mång
faldsstrategi som ska användas i bolagets affärsplan. Strategin
bygger på insikten om affärsnytta i bejakandet av mångfald
och vikten av att kommunicera, rekrytera och agera på ett sätt
som gör att fler inkluderas, förstår och känner sig sedda. Det
är bolagets övertygelse att denna strategi skapar ökad trygghet
och trivsel för alla.

STÅNGÅSTADENS SYN PÅ MÅNGFALD
Här är alla välkomna.
På Stångåstaden vet vi vilka stora möjligheter mångfalden ger.
Därför är alla välkomna hos oss; vem du än är, var du än kommer
ifrån, vilka inre eller yttre utmaningar du än måste hantera. Vi är
övertygade om att möten mellan människor med olika personligheter, erfarenheter, förutsättningar och drömmar skapar
kreativitet och nytänkande. Det skapar i sin tur stora värden. Både
sådana som vi kan räkna i kronor och ören, men också insikter
som får oss att växa som människor.
Ett av Stångåstadens viktigaste uppdrag är att med våra
kunder i fokus aktivt bidra till ett hållbart och tryggt samhälle.
Genom att ta vara på mångfalden säkerställer vi att vi ligger
steget före och lyckas med vårt uppdrag.

Kompetensutveckling
Ett flertal utbildningar har genomförts under 2016, både för
enskilda medarbetare, grupper av medarbetare och företags
övergripande insatser. Under året har fokus bland annat legat
på hyresjuridik, kundbemötande, ledarskap och trygghetsska
pande utbildningar inom ämnena brand, hot, våld och HLR.
Ny arbetsmiljöförordning
Under året har en ny statlig arbetsmiljöförordning trätt i
kraft. Den ställer bland annat högre krav på den psykosociala
arbetsmiljön och förebyggande av stressrelaterade sjukdomar.
Alla ledare inom Stångåstaden har fått utbildning i den nya
förordningen för att de förväntningar som finns på oss som
arbetsgivare ska kunna efterlevas.
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Som ett extra stöd i vårt arbete har bolaget tecknat avtal
med en ny företagshälsovårdspartner där både fysisk och
psykisk friskvård står i fokus.

Sommar- och extrajobb
Återigen valde Stångåstaden att anställa årets sommarjob
bare utifrån en audition – och succén var på nytt ett faktum.
Över 500 engagerade personer, även de utan ett egentligt cv,
fick chansen att berätta varför man vill ha ett sommarjobb
och beskriva sina positiva egenskaper. Totalt fick nästan ett
hundratal ungdomar jobb – cirka 25 anställdes som vikarier
för sommarledig personal, cirka 40 fick sommarjobb hos våra
entreprenörer och under tre dagar fick 30 ungdomar jobba
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i den så kallade Utmaningen – ett samarbete mellan Stångå
staden och Ung Företagsamhet.
100-jobbarna är ett samverkansprojekt mellan Arbets
förmedlingen, kommunen och de kommunala bolagen.
100 arbetslösa ungdomar ska få möjlighet att anställas under
ett år. Stångåstaden har haft fyra anställda under året, med
samma goda resultat som tidigare år.

Utmärkelse
Fredrik Törnqvist och Stångåstaden fick en utmärkelse under
året som Årets VD av organisationen Universum för vårt fram
gångsrika arbete kring employer branding.
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God arbetsmiljö
LIKA TILLTRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN OCH ARBETSVILLKOR
Anställningsform
Heltid
Deltid

Ålder

Tillsvidare
Visstid
Kvinnor

Män

Tillfällig anställning, med ersättning
Löner
Fördelning av snittlön**

ANSTÄLLNINGSBARHET OCH KARRIÄRUTVECKLING
Utbildningsinsatser för personalen – kursavgifter***
Utbildningstimmar per anställd och år
MEDARBETARES HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Frånvaro
Andel av frånvaron som beror på:
Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete – trivselindex
Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy?

Praktik* och säsongsjobb

Tjänstemän män
Tjänstemän kvinnor
Kollektivanställda

Utfall

Total frånvaro
Olycksfall i arbetet

Enhet

2014

2015

2016

%
%

93
6

94
6

91
9

%
%
18–29 år
30–44 år
45–54 år
55–64 år
65 år
Totalt
18–29 år
30–44 år
45–54 år
55–64 år
65 år
Totalt
Antal

95
5
8
35
28
19
0
90
5
20
9
12
2
48
73

92
8
8
30
31
19
0
88
9
25
13
10
0
57
96

94
6
11
31
27
2
1
92
10
27
12
10
1
60
113

kr/månad
kr/månad
kr/månad

37 672
32 377
_

34 879
33 874
21 938

37 873
35 873
22 876

kr/anställd
timmar

17 570
–

20 919
–

24 575
–

%
%
%
Ja/Nej

3,34
0,01
94
Ja

2,85
0,01
89
Ja

3,07
0,01
96
Ja

* med praktik avses praktikant med någon form av ersättning
**exklusive VD-lön måndslön samt tillägg (ej processledtillägg utan tillägg kopplat grundrollen)
***kursavgifter, exklusive resor, hotell, arbetstid
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Definitioner
Definition av förnybar energi
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 fastställd genom vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk. Det är inte förnybar energi om den
framställs i kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol.
Beräkningar av förnybar energI
Beräkningarna bygger på ett antagande att 85 procent av fjärr
värmen är grön.
Atemp
Uppvärmd yta mer än 10 ˚ C.
Driftkostnad
Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsöver
gripande kostnader.
Fastighetsförvärv
Med fastighetsförvärv avses köp av fastigheter.
Avhysningar
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning
av kunder. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om
handräckning eller en dom där det står att kunden är skyldig att
flytta. När vi har gjort en uppsägning och kunden accepterar detta
definieras det inte som en avhysning.

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

Enhet

Utsläpp per enhet

El

KWh

257 gram CO2

Olja

m³

2 680 kg CO2

Fjärrvärme

KWh

99 gram

För flygresor används Tricoronas beräkningsmodell för utsläpp.
För bilar beräknas utsläpp vid blandad körning för respektive fordon
enligt uppgifter från Transportstyrelsens bilregister.
Hållbarhetskriterier vid upphandling
Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar,
miljöansvar samt ekonomi.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oavsett
anledning av frånvaro. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas
antal sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud
som lett till sjukskrivning.

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.
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