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Hållbarhet

Hållbara
Stångåstaden

Hållbarhet
Hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig
– präglar allt vi gör och finns noggrant angivet i
vårt ägardirektiv. Långsiktighet styr vår verksam
het, där vår vision och vår värdegrund visar
vägen i arbetet mot en hållbar framtid.
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Bra arbetsplats

Hållbarhet
i siffror

2015 rankades vi som Sveriges 25:e
bästa arbetsplats, 2016 var vi 17:e.
2017 steg vi ytterligare, och är nu
Sveriges 8:e bästa arbetsplats.

Soligt avslut på 2017

283 kW

75

Lägenheter till nyanlända
Under 2018 kommer vi att erbjuda
nyanlända 75 lägenheter. Under 2017
erbjöd vi 100 lägenheter till nyanlända.

Utökad solkraft
Vår solcellspark har vid utgången av 2017 en installerad effekt på
283 kW, vilket ger en årlig produktion på cirka 260 000 kWh. I år har
tre solcellsanläggningar tillkommit, i Ryd Centrum, Vallastaden och
Vikingstad.

Förnyelsebar energi
Stångåstadens mål är att 70 procent
av den förbrukade fastighetselen ska
komma från egenproducerad, förnyelse
bar el. År 2017 nådde vi 62 procent.

Uppladdat
Sedan tidigare har vi ladd
stolpar för elbilar utanför våra
kontor, men under 2017 har
den första laddstolpen satts
upp efter förfrågan från kund.
Den sitter på Emriksgatan vid
Tinnerbäcken.

40%

Energianvändning
Fastigheter står för cirka
40 procent av Sveriges totala
energianvändning. Som stort
fastighetsbolag är det viktigt
att vi tar ansvar för att m
 inska
energianvändningen.
Redan 2011 antogs målet
”25–25” i vår styrelse, ett mål
som innebär att vi ska minska
mängden köpt energi per
kvadratmeter uppvärmd area
(Atemp) med 25 procent till
2025 (med 2011 som basår).

Mål 2018: 70%
2017: 62%

1 000 000 000 kr
Gröna obligationer

Klimatsmarta
investeringar

Vi har idag emitterat tre gröna
obligationer på sammanlagt cirka
1 mdkr och vi räknar med att fortsätta
emittera gröna obligationer.
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Affärsmodell
AB Stångåstaden äger och förvaltar drygt 18 300
lägenheter och är därmed kommunens största hyres
värd. AB Stångåstaden ägs av Linköpings Stadshus
som i sin tur ägs av Linköpings kommun.

Företagsfakta

Enhet

Fastighetsbestånd (Moderbolaget och Studentbostäder)¹)
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök

Antal lägenheter
1 rum och kök

Antal

2017

2016

2015

18 301²)

18 854

18 603

1 756

1 777

1 763

2 rum och kök

5 321

5 449

5 406

3 rum och kök

4 466

4 521

4 474

4 rum och kök

2 127

2 198

2 194

409

513

513

14 079

14 490

14 353

4 185

4 364

4 250

–

–

–

Kr/kvm

1 091

1 067

1 048

Företagets omsättning

mnkr

1 483

1 408

1 369

Företagets anställda

Antal

158

152

145

< 5 rum och kök
Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde

Äldre
Student
Annat

Genomsnittlig hyra

1) E xklusive Kulturfastigheter. Not: Studentbostäderna ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Kulturfastigheter i Linköping AB,
som också är ett dotterbolag, äger ett antal fastigheter med kulturhistoriska byggnader.
2) Under 2017 såldes knappt 1 100 lägenheter och 541 nya lägenheter färdigställdes.
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Hållbar utveckling
För Stångåstaden är det självklart att ta ett stort ansvar för
utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi bygger vårt hållbar
hetsarbete på långsiktighet och en helhetssyn där miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter samverkar och är beroende
av varandra. Vår vision och vår värdegrund leder oss framåt i
arbetet för en hållbar framtid.

V

år vision – Ett steg före – speglar
en hållbar framtid. Visionen
beskriver utvecklingen fram till
2025 för Linköping, kunderna, medarbe
tarna och för en hållbar framtid.
I många år har hållbarhet genomsyrat
allt vi gör och år 2025 är Stångåstaden ett
föredöme bland bostadsbolag i Europa.
Vårt egenutvecklade program för effekti
vitet 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, 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.

Våra styrande principer
Vår ambition är att hållbar utveckling
ska vara en naturlig del i det dagliga
arbetet och i organisationen finns det en
stor kunskap och ett stort engagemang i
hållbarhetsfrågor. En utgångspunkt är att
våra resurser ska användas medvetet och
effektivt, vilket är en självklarhet för en
långsiktig och ansvarsfull aktör. Vi bygger
nytt och vårdar våra 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.
Under 2017 har vi tagit fram en
hållbarhetspolicy för Stångåstaden. Vårt
hållbarhetsarbete styrs av policyn som är
fastställd av styrelsen.

Helhetssyn med gemensam målbild

Socialt ansvar, miljö
frågor och ekonomisk
hållbarhet går hand i
hand och är beroende
av varandra när det
gäller hållbarhets
arbetet. Vi räknar också
in ett etiskt förhållnings
sätt i våra relationer
med intressenter, med
arbetare och externa

parter. Därför redovisar
vi vårt hållbarhetsarbete i
följande uppdelning:
1. Socialt ansvar
2. Miljöansvar
3. Ekonomisk hållbarhet
4. Kundrelationer och
samspel med intressenter
5. HR och arbetsmiljö

Till varje avsnitt finns nyckel
tal som gäller Stångåstaden.
Stångåstadens dotterbolag
Studentbostäder och Kultur
fastigheter är inte med om
det inte anges uttryckligen.
Detta för att hållbarhetsrap
porten ska kunna jämföras
med liknande bolag, i
Sverige och inom Eurhonet
nätverket*.

Sedan 2005 har Stångåstaden ett cer
tifierat miljöledningssystem enligt ISO
14001 och i januari blev vi certifierade
mot den nya versionen av standarden.

CSR berör alla
CSR – Corporate Social Responsibility
– blir allt viktigare för allt fler företag,
och inte minst Stångåstaden. Vi vill ta
ansvar för hur vi påverkar samhället.
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 handlingskraftig, trovärdig och
öppen i frågor som berör människa,
miljö och samhälle. En god och stabil
ekonomi möjliggör investeringar i ett
mer hållbart samhälle.

* European Housing Network, Eurhonet, som är
ett nätverk bestående av cirka 35 allmännyttiga
bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Frankrike,
Italien och England.
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granskats och utvärderats av en extern part
i syfte att möjliggöra förbättringar.
Vi har undertecknat en gemensam upp
förandekod för bostadsföretag i Europa,
Code of Conduct, som bygger på följande
aspekter: ekonomiskt ansvar och hållbar
het, lokal social hållbarhet, miljörelaterad
hållbarhet, god verksamhetsstyrning, god
relation med intressenter samt ansvarsfull
arbetsmiljö.

Hållbar utveckling
ska genomsyra
allt vi gör idag och
i framtiden.

Offentligt ägda bostadsföretag har ett
särskilt ansvar mot samhället, inte minst
när det gäller den centrala verksamheten
– att erbjuda bostäder åt alla.

Samarbeten för ökad medvetenhet
Stångåstaden fortsätter att samverka i
Eurhonet*. I nätverket finns flera olika
arbetsgrupper, bland annat inom social
integration och energi. De medverkande
svenska företagen har dessutom ett natio
nellt samarbete.
Stångåstaden är medlem i CSR East
Sweden som är ett nätverk för samverkan
kring CSR och hållbarhet i Östergötland.
Ambitionen är att öka kunskapen om
hållbarhet inom regionen och lära av
varandra. Stångåstaden ingår också i East
Sweden Diversity Charter, ett nätverk som
arbetar för ökad mångfald i arbetslivet
Stångåstaden utgår sedan 2009 från
den hållbarhetsrapport som har utarbetats
inom Eurhonet. Det är en redovisning som
anpassats efter vår bransch. Under året har
vår hållbarhetsrapport och indikatorer

Att engagera internt och externt
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete
kräver kunskap, möjlighet att påverka och
engagemang. Internt i företaget arbetar vi
ständigt med hållbarhetsfrågor. Vi har en
rad projekt inom såväl social hållbarhet
som arbetsmiljö, energi och återvinning.
Attityder och beteenden, både bland
våra hyresgäster och medarbetare, är en
viktig framgångsfaktor i hållbarhetsar
betet. Vår målsättning är att göra det så
enkelt som möjligt att agera rätt utifrån
ett hållbarhetsperspektiv och vi arbetar
aktivt för att skapa förutsättningar för våra
kunder och anställda att göra hållbara val
också genom förändrade attityder och
beteenden. Vi är övertygade om att en
känsla av delaktighet kraftigt ökar möjlig
heterna till att nå resultat, oavsett om det
handlar om miljömässiga, sociala eller
ekonomiska aspekter.
Alla anställda genomgår en miljö
utbildning när de börjar i företaget. Under
2018 kommer vi skapa en kommunikations
plan för att öka kunskapen ytterligare
internt.
Tydliga ägardirektiv anger
inriktningen
Vårt sociala ansvar kommer från ett tydligt
ägardirektiv. Det är viktigt att vara lyhörd
för de olika behov och förutsättningar
som finns i våra områden, och att samti
digt arbeta för att fördela resurserna effek
tivt. Att sätta tydliga mål och uppföljning
är en av våra framtidsfrågor i vårt sociala
ansvarstagande.
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Risk och kontroll
Stångåstaden använder COSO-modellen som bas för arbetet
med intern styrning och kontroll. Nedan sammanfattas risker
och styrning avseende de områden som tas upp i denna
hållbarhetsrapport. Riskskalan sträcker sig från 1–10 där
1 innebär en låg risk och 10 en hög risk.

Sociala risker
Genom att ha trygga områden
4
minskar risken för störningar och
våra bostadsområden blir mer attraktiva att
bo i. Vi genomför trygghetsvandringar i
alla våra områden och arbetar med
grannsamverkan. I våra tre socioekono
miskt svagare områden har vi stadsdels
utvecklingsprojekt med fokus på att de
boende ska känna delaktighet och få
inflytande i sin närmiljö.

Motverkande av korruption
Stångåstaden är medvetna om risken
4
för oegentligheter ifråga om mutor
och korruption. Vi motverkar mutor och
korruption genom våra etiska riktlinjer, vår
inköpspolicy och möjligheten till anonym
rapportering av oegentligheter, så kallad
”whistle blowing”, som finns via ägaren
Linköpings kommun. Vi ställer även krav
på att våra leverantörer ska agera i enlighet
med vår hållbarhetspolicy.

Miljö
Vi är sedan 2005 certifierade enligt ISO
4
14001. Avsikten med certifieringen är
att företaget på ett strukturerat sätt ska
arbeta förutseende och förebyggande i
miljöfrågor. Vi håller oss löpande uppdate
rade om miljöforskning kring byggmateria
lens miljö- och hälsopåverkan bland annat
genom att systematiskt arbeta med
verktyget SundaHus Miljödata. Ett nytt
arbetssätt är att vi inför SundaHus i vår
löpande förvaltning. SundaHus har tidigare
bara omfattat ombyggnation och nypro
duktion. Miljöarbetet styrs av vår hållbar
hetspolicy som är fastställd av styrelsen.

Mänskliga rättigheter
Risken avseende mänskliga
4
rättigheter ser vi i första hand inom
leverantörskedjan. Vi ställer krav på att
våra leverantörer ska agera i enlighet med
vår hållbarhetpolicy i vilken vi bland
annat ställer krav på att verksamheten hos
våra entreprenörer och leverantörer ska
bedrivas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
Stångåstaden har kollektivavtal och vårt
arbete drivs i form av samverkan mellan
företaget och facket. Vi har en transparent
hyrespolicy och rekryteringsprocesser.

Finansiella risker
Att begränsa de finansiella riskernas
2
negativa resultateffekter är en viktig
del av Stångåstadens kontrollfunktioner.
Vårt finansarbete grundar sig på en
finanspolicy som årligen beslutas av vår
styrelse. Där definieras fyra riskområden;
finansierings-, ränte-, kredit- och motparts
risk. Vi begränsar dessa risker genom bland
annat flertalet kreditgivare, spridda
låneförfall, differentierade lånetyper,
derivatinstrument, minimering av
planeringsinstrument och motparts
bedömning.

Kompetensförsörjning
(arbetsmiljö)
Trenden går mot en önskan att få
6
arbeta i värderingsstyrda organisa
tioner och få möjlighet att vara med och
skapa kreativa och innovativa kulturer.
Vi upplever i vissa fall en del svårigheter
att hitta rätt kompetens inom bygg och
förvaltning. Den nya generationen som
ska in på arbetsmarknaden har förvänt
ningar som en attraktiv arbetsgivare måste
förhålla sig till. Vi ser detta som en ökad
risk och anser att det råder en ökad
konkurrens om kvalificerad arbetskraft,
vilket gör att vi måste ligga i framkant så
att vi når upp till de förväntningar våra
arbetssökande har.

Läs mer om Stångåstadens arbete med Möjligheter och risker på sid 12 ff i Årsredovisningen.
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Socialt ansvar
En stad byggs på fler sätt än bara genom fastigheter. Stångå
stadens roll som viktig samhällsaktör blir allt tydligare. Socialt
ansvar är en förutsättning för att se till att alla medborgare
får bostäder, och för att öka tryggheten och trivseln i våra
bostadsområden.

E

ngagerade kunder och medarbetare
ger trygghet och trivsel – det är en
utgångspunkt i vårt arbete som ger
framgång. Vill vi utveckla våra boendemiljöer är delaktighet och dialog grund
förutsättningar. Framförallt med de
boende, men också internt inom Stångå
staden och med kommunen och andra
aktörer.
Socialt ansvar blir en allt viktigare del
av Stångåstadens affärsplan, och pågår i
alla våra bostadsområden.

Vill vi utveckla våra
boendemiljöer är
delaktighet och
dialog grund
förutsättningar.

Trygghet genom Trygghetsgruppen
En central funktion i vårt sociala arbete
har Trygghetsgruppen, där en grupp
medarbetare jobbar tillsammans för ökad
trygghet i våra boendemiljöer. I gruppen
ingår bland andra seniorvärdar, bosocial
samordnare, hyresjuridisk konsulent och
en brand- och säkerhetsansvarig.
I vårt trygghetsarbete har vi under året
satsat ännu mer på trygghetsvandringar i
alla våra bostadsområden. Där har hyres
gäster tillsammans med oss och andra
aktörer tittat på belysning, olämpliga
buskage med mera för att hitta platser som
upplevs otrygga.
En viktig del i att skapa trygghet är
att känna sina grannar i området. Därför
skapar vi tillfällen att träffas, för att på så
sätt öka gemenskapen samtidigt som vi
utvecklar våra bostadsområden på olika

sätt. Bland annat har vi haft en branddag,
en trygghetsdag och grillkvällar.
Vi har också startat grannsamverkan i
flera områden – Skäggetorp, Lambohov,
Ryd och Berga – för att öka tryggheten
genom att ta gemensamt ansvar mot
brottslighet. Engagemanget bland hyres
gästerna är stort. Stångåstadens roll är att
samla upp intresset och hitta kontakt
ombud bland våra hyresgäster, som sedan
driver arbetet tillsammans med polisen.
I områdena sitter Polisens och Svenska
stöldskyddsföreningens skyltar uppe
för att på ett tydligt sätt visa att det finns
engagemang och samverkan för att skapa
trygghet.
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35

Vi har ett väl utbyggt samarbete med cirka
35 föreningar och organisationer.

Stadsdelsutveckling i viktiga
områden
Stadsdelsutveckling är viktigt för oss.
I Skäggetorp har vi sedan 2014 arbetat
aktivt för att förbättra boendemiljön
och tryggheten för våra kunder. Där
har vi under 2017 anställt en ny projekt
ledare som arbetar med trygghetsfrågor,
gemenskap, utemiljö och annat som våra
hyresgäster tycker är viktigt för området.
Inte minst beteendeförändring för att
få kunderna att själva ta ansvar för både
yttre och inre miljö och för att få ner
störningar. Vi ordnar många aktiviteter för
kunderna vilket vi märker leder till ökat
eget ansvarstagande.
I Ryd har vi också en stark närvaro
med många kundaktiviteter. Under 2017
har vi gjort en förstudie för att starta ett
stadsdelsutvecklingsprojekt även i Berga.
Vi har rekryterat en projektledare, men
kommer att arbeta lite annorlunda än
i Ryd och Skäggetorp. I Berga är vi inte
fastighetsägare till centrum, där sam
arbetar vi istället med kommunen som
har egna projekt i området.
Därmed är vi igång i Linköpings tre
socioekonomiskt svagare områden, alla
med stort fokus på att de boende ska
känna delaktighet och få inflytande i sin
närmiljö.

Sociala krav vid upphandling
Vi ställer tydliga sociala krav vid flera av
våra upphandlingar. Under 2017 har vi
påbörjat ett projekt där vår entreprenör
för yttre skötsel ska anställa arbetslösa och
under nio månader erbjuda praktik och
utbildning med målet att öka deras för
utsättningar att få anställning. Branschen
saknar personer med rätt kompetens inom
yttre skötsel, och då är detta ett sätt att
få upp utbildningsnivån. Första utbild
ningen startar i januari 2018.
I vårt samarbetsavtal med socialförvalt
ningen erbjuder vi ett antal lägenheter till
personer som av olika anledningar står
utanför bostadsmarknaden. Under 2017
har vi även gjort upp med kommunen och
Hyresgästföreningen om att under ett och
ett halvt år erbjuda ytterligare 100 lägen
heter till nyanlända. Vi kommer även 2018
ta socialt ansvar och erbjuda nyanlända
ytterligare 75 lägenheter.
Vi har ett väl utbyggt samarbete med
cirka 35 föreningar och organisationer, där
vi ordnar kontinuerliga aktiviteter inom
främst idrott, men också kultur, pro
grammering och annat. Målet är att göra
boendet mer attraktivt och erbjuda en
meningsfull fritid, vilket i förlängningen
ger mer gemenskap och ökad trygghet i
våra områden.

Läs mer om våra föreningssamarbeten och aktiviteter längre fram i denna hållbarhetsrapport.
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I siffror

Socialt ansvar
Enhet

2017

2016

2015

%

−2,60

0,70

1,44

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön

Förändringar i fastighetsbeståndet
Nyproduktion av hyresrätter

Antal

253

118

206

Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

Antal

0

0

0

Avyttringar (antal lägenheter)

Antal

627

10

3

%

69

69

69

Hyresnivå

kr/m2

1 091

1 067

1 048

Hyresutveckling

kr/m

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

2

24

19

21

%

2,2

1,8

2

508

485

487

Driftkostnad

kr/m

2

Driftkostnadsutveckling

kr/m

2

23

−2

%

4,7

−0,4

Extern

%

10,20

10,00

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)

11,13

Intern

%

3,38

3,60

4,10

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö

Trygghetsindex

%

80,2

79,5

82,6

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar

Störningar

Antal

5

4

6

Ekonomiska skäl

Antal

11

13

19

mnkr

5,7

6,5

4,6

%

12

7

–
–

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/Nej

Ja

Ja

Projektkostnader för att engagera unga under 25 år

mnkr

2

2,4

Kostnader för antisocialt beteende

mnkr

0,6

0,4
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Miljöansvar
Stångåstadens engagemang i miljöfrågor är gediget,
med långsiktiga miljömål som påverkar hela verksamheten.
Som stort fastighetsbolag är det självklart att ta ansvar för
att minimera miljöpåverkan och aktivt arbeta för att uppnå
ständig miljöförbättring.

S
Sol ger
energi

Vi fortsätter att utöka vårt bestånd
av solcellsanläggningar.

tångåstaden är miljöcertifierat enligt
ISO 14001 sedan 2005 och arbetar
systematiskt med miljöfrågor. Vi har
analyserat vilken miljöpåverkan verksam
heten ger upphov till och med detta som
grund satt upp övergripande miljömål
inom energi och klimat,
byggnation och material, avfall
och inomhusmiljö. Företagets
övergripande miljömål bryts
sedan ned till mål på de olika
avdelningarna. Det här sker
hand i hand med det dagliga
arbetet i våra bostadsområden.
Våra miljömål konkretise
ras i en handlingsplan, med
detaljmål och aktiviteter som
integreras i respektive avdel
nings affärsplan. Målen följs
sedan upp noggrant.
Vi ställer miljökrav på våra
leverantörer och entreprenö
rer och följer upp dessa med
revisioner. Vi ställer också
miljökrav på de produkter som
byggs in i våra fastigheter och
samarbetar med SundaHus
som bedömer produkternas påverkan
från tillverkning till slutprodukt. Vi
håller oss ständigt uppdaterade vad gäller
den miljölagstiftning som vi berörs av.
Upprättad kontrollplan utgör, tillsammans
med miljörevisioner och lagefterlevnads
kontroller, grunden för vår interna miljö
kontroll. Genom ett offensivt miljöarbete
kan vi förebygga miljöproblem och uppnå
ständig miljöförbättring.

Avfall, återbruk och återvinning
Ett av Stångåstadens miljömål är att
minska mängden avfall till förbränning
och deponi. I alla våra områden har vi
källsortering och återvinning. I detta
arbete är våra hyresgästers beteende av
allra största vikt och vi arbetar därför med
beteendepåverkan genom information
och olika projekt.
Återbruk och återvinning är viktigt,
främst för att vi bidrar till en minskad
miljöpåverkan och sparar på naturens
resurser, men också ur ett ekonomiskt
perspektiv, då vi kan minska kostnaderna
för sophantering.
Under 2017 har vi startat projektet
Framtidens återvinningsrum, där målet är
att skapa en tryggare miljö som upp
muntrar och förenklar för hyresgästernas
sortering i våra återvinningsrum. Projektet
består av tre olika faser där vi genomför
en lite mindre ombyggnation av ett
befintligt återvinningsrum, en lite större
ombyggnation och till sist uppför ett helt
nytt återvinningsrum. Syftet är att testa
olika lösningar för att i framtiden skapa
förutsättningar för så bra återvinningsrum
som möjligt. I Berga och Lambohov pågår
projektet, och under 2018 beräknar vi
bygga nytt återvinningsrum i Ryd.
Vi har utökat vår textilåtervinning,
så att fler hyresgäster kan lämna in sina
kläder för materialåtervinning. Under
2017 samlades drygt 20 ton kläder in till
Myrorna.
Det återbruksprojekt som startade 2015,
där vi i samband med ombyggnationer
låter Erikshjälpen ta hand om vitvaror, gar
derober, sanitetsprodukter och annat med
andrahandsvärde, har fortsatt i full skala.
Under året har vi startat ett nytt projekt,
med lokal återvinning av trädgårdsavfall
på två ställen i Lambohov. I stället för att
forsla bort trädgårdsavfallet hanterar vi det
lokalt i ett slutet kretslopp, vilket minskar
såväl kostnader som miljöpåverkan, bland
annat genom färre transporter. Under 2018
utreder vi förutsättningarna för att imple
mentera lokal återvinning i fler områden.
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Energieffektivisering
Fastigheter står för cirka 40 procent av
energianvändningen i Sverige och som
stort fastighetsbolag är det viktigt att
Stångåstaden tar ansvar för att minska
energianvändningen.
Redan 2011 antogs målet ”25–25” i vår
styrelse, ett mål som innebär att vi ska
minska mängden köpt energi (el, värme
och fjärrkyla) per kvadratmeter uppvärmd
area (Atemp) med 25 procent till 2025
(med 2011 som basår). Under åren har ett
idogt arbete utförts och i statistiken ser vi
resultatet – 2017 har vi nästan nått halv
vägs, och ligger i fas med tidplanen.
Arbetet med energieffektivisering sker
på många olika fronter och inom många
olika delar av företaget. Alla våra projekt
ska vara affärsmässiga samtidigt som vi
ökar kundnöjdhet och miljönytta. De
senaste åren har vi framför allt arbetat
med åtgärder som kombinerar energi
effektivisering med förbättrad inom
huskomfort, såsom injustering av värme
och ventilation. Vi har också genomfört
projekt som fokuserar på elanvändningen,
såsom nyinstallation och utbyte av
utomhusbelysning till LED, vilket ger både
en elbesparing och en tryggare och bättre
belyst utemiljö.
Både ny- och ombyggnationstakten är
hög och i samtliga byggprojekt genomförs
relevanta energiåtgärder. Det medför att
koncernens energiprestanda kommer att
förbättras än mer allt eftersom de reno
verade och nyproducerade byggnaderna
står klara. När det gäller nyproduktion är
kravet högt ställt – byggnadens specifika
energiprestanda ska vara max 63 kWh/m2
per år vilket är betydligt högre ställt än
Boverkets krav (85 kWh/m2).
Stångåstadens mål är att 70 procent av
den förbrukade fastighetselen ska komma
från egenproducerad, förnyelsebar el. År
2017 nådde vi 62 procent. Som delägare i
vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind AB
följer vi den utvecklingsplan som styrelsen
fastslagit, men vi investerar också i egna
solcellsanläggningar. Vår solcellspark har
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20 13
Så många ton kläder samlade
vi in till Myrorna under 2017.

Antalet solcellsanläggningar
installerade på våra fastigheter.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

−1,2%
Nybyggnation

−3,0%

−6,2%
Uppmätt
besparing

−7,2%
Ombyggnation

−10,8% −10,9%

Energiprojekt

Energieffektivisering med 25-25 som mål
2011 fattades beslut om att Stångåstaden ska minska sin energi
förbrukning per kvadratmeter boyta med 25 procent till 2025. De svarta
linjerna visar den uppmätta energibesparingen. De andra f älten pekar
på var energibesparingen ska göras. 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.

−25,0%
Vårt mål
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kommer vi bland annat att se över utom
husmiljö, källare, vindar och loftgångar
med avseende på belysning och belys
ningsstyrning samt fortsätta vårt arbete
med att effektivisera tvättstugor genom att
exempelvis byta ut torkrum till effektivare
torkskåp och konvertera tvättmaskiner till
att använda fjärrvärmevärmt vatten.
För att ha god framförhållning och en
tydlig plan för energiarbetet framöver tas
en ny energistrategi fram.
Stångåstaden är en aktiv part i många
forsknings- och samarbetsprojekt lokalt,
nationellt och internationellt. Det ger oss
värdefull input som hjälper oss att hålla
oss i framkant och vara steget före även på
energisidan.
Under 2017 har den första laddstolpen
satts upp efter förfrågan från kund. Den
sitter på Emrik gata vid Tinnerbäcken.

Egenproducerad,
förnyelsebar el
Stångåstaden närmar sig
målet om 70 procent egen
producerad, förnyelsebar el.

Mål 2018
70%
2017
62%

Miljöcertifiering

vid utgången av 2017 en installerad effekt
på 283 kW, vilket ger en årlig produktion
på cirka 260 000 kWh. I år har tre solcells
anläggningar tillkommit, i Ryd Centrum,
Vallastaden och Vikingstad.
Stångåstaden har i vissa fall möjlighet
att erbjuda laddplats för elbil till våra
kunder. Sedan tidigare har vi laddstolpar
utanför våra kontor, men under 2017 har
den första laddstolpen satts upp efter
förfrågan från kund. Den sitter på Emrik
gata vid Tinnerbäcken.
Vi har nu nått halvvägs till vårt mål
25–25 och kommer framöver att
fortsätta jobba med energibespa
ringar på bred front. Exempelvis
kommer vi att genomföra
inventeringar och analyser av
delar av vårt bestånd under
2018. Vi kommer att jobba
med intrimning och utbyten
av fastighetstekniska instal
lationer, isolera vindar samt
installera temperaturmätare
i lägenheter för att bättre
kunna optimera byggnadens
uppvärmningssystem och följa upp
inomhuskomforten. På elsidan har vi
många enkla åtgärder kvar och under 2018

Stångåstaden har som mål att alla
nybyggda fastigheter ska miljömärkas/
miljöcertifieras, förutsatt att kostnaden
är rimlig och att certifieringen går att
genomföra. För samtliga nyproduk
tionsprojekt görs en utredning innan
projektstart om möjligheterna och för
utsättningarna. Certifieringen omfattar –
förutom krav på miljöanpassade material,
byggteknik och energieffektivitet – även
en hälsoaspekt för de boende. Under 2017
certifierades kvarteret Alnen enligt ”Miljö
byggnad Silver”. Miljöcertifiering planeras
för Höjdpunkten som är under produk
tion och kommer bli färdig under 2018.
All nyproduktion föregås av en
detaljplanering där aspekter såsom
biologisk mångfald, eventuell förekomst
av markföroreningar etcetera utreds för
den mark som avses tas i anspråk. Innan
byggnation kan påbörjas ska detaljplanen
godkännas av kommunen.
Vi arbetar aktivt med att mäta radon
halten i våra fastigheter. Målet är att ingen
lägenhet i beståndet ska ha en högre
radonhalt än det nationella riktvärdet 200
Bq/m3 år 2020. Vid behov av åtgärder sam
ordnas dessa med renovering i planerade
ombyggnationsprojekt för att göra det så
effektivt som möjligt. Vid behov görs även
punktinsatser.
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I siffror

Miljöansvar
Enhet

2017

2016

2015

kWh/m² atemp

138,9

138,0

143,8

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet
(moderbolaget)
(normalårskorrigerad) varav

Total
fjärrvärme

%

90,2

90,3

90,4

el

%

9,7

9,7

9,6

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0,01

0,05

0,05

solfångare

%

0,06

0

0

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet
(Studentbostäder)

Total

kWh/m² atemp

167,1

168,2

174,5

(normalårskorrigerad) varav

fjärrvärme

%

72,5

71,5

73,0

el

%

27,4

28,5

27,0

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0,06

0

0

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

kg/m² atemp

15,9

15,8

16,4

fjärrvärme

%

78,1

78,2

78,6

el

%

21,9

21,8

21,4

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

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

kg/m² atemp

23,8

24,2

24,8

fjärrvärme

%

49,7

49,2

50,5

el

%

50,3

50,8

49,5

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

CO2 minskning, basår 2005 Moderbolaget

%

11,6

12,3

8,9

CO2 minskning, basår 2005 Studentbostäder

%

15,9

14,5

12,3

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder, Moderbolaget

%

86,4

86,5

86,4

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder, Studentbostäder

%

89,1

88,3

89
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I siffror

Miljöansvar
Enhet

2017

2016

2015

Ton CO2/år

4,8*

3,1

3,4

g CO2/km

105

109

107

Total

m³/m² atemp

–**

1,26

1,28

Varm

l/m² atemp

–

–

Kall

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

Vattenförbrukning i beståndet (moderbolaget)

Vattenförbrukning i beståndet (Studentbostäder)

Mängd avfall som produceras i beståndet,
exklusive grovsopor (moderbolaget)

Mängd avfall som produceras i beståndet,
exklusive grovsopor (Studentbostäder)

Total

m³/m² atemp

1,16

1,25

Varm

l/m² atemp

–

–

Kall

l/m² atemp

–

–

–**

Kompost

kg/lgh

–

–

–

Restavfall

kg/lgh

333,8

340,3

344,9

Återvinningsmaterial

kg/lgh

110,9

109,7

108,8

Kompost

kg/lgh

–

–

–

Restavfall

kg/lgh

104,8

125,5

122,8

Återvinningsmaterial

kg/lgh

62,5

57,3

57,0

%

100,0

86,0

–

Ja/Nej

Ja

Ja

–

Kontrakten innefattar miljökrav
Miljökrav på material och produkter inom byggkontrakt
* För 2017 har 3 poolbilar inkluderats vilka inte ingått i statistiken för tidigare år.
** Mätdata saknas för delar av året på grund av omläggning från manuell avläsning till fjärravläsning.
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Ekonomisk
hållbarhet
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.

E
Vi har idag emitterat tre gröna
obligationer på sammanlagt
cirka 1 000 000 000 kronor.

konomisk hållbarhet kan till
exempel 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.
Fastighetsbolag är ofta kapitalstarka,
så även Stångåstaden. Som en långsiktig
aktör på denna marknad tar Stångå
staden ett stort samhällsekonomiskt
ansvar genom att betrakta fastigheter som
långsiktiga investeringar och inte som
transaktioner.
Vi bygger miljömässigt hållbara fastig
heter genom att klassa dem till exempel
enligt Miljöbyggnad Silver eller Svanen
märkt fastighet. I våra affärsplaner står
nu inskrivet att framtida nyproduktion
ska miljömärkas, där det är möjligt. Att
ta detta 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 inves
teringarna i form av lägre energikostnader,
färre skador, längre livslängd och nöjdare
kunder.

Ekonomisk hållbarhet
Stångåstaden är en relativt stor aktör på
den finansiella marknaden, och vill då
föregå med gott exempel och efterfråga
mer hållbara alternativ för vår kapital
anskaffning. Den kraftfulla satsningen på
nyproduktion kommer medföra att den
långfristiga upplåningen ökar med uppåt
2 000 – 3 000 mnkr för perioden fram
till 2020. Därför har vi de senaste åren
börjat emittera gröna obligationer för
att finansiera klimatsmarta och hållbara
investeringar. Gröna obligationer är ett
sätt att låna pengar till särskilt miljöinrik
tade investeringsprojekt. De pengar som
bolaget lånar inom ramen för den gröna
obligationen är öronmärkta för miljö
projekt. Vi har idag emitterat tre gröna
obligationer på sammanlagt cirka 1 mdkr
och vi räknar med att fortsätta emittera
gröna obligationer.
Ytterligare ett steg för ekonomisk
hållbarhet var när vi under året sålde
1 088 bostäder till Heimstaden. Vi ser
försäljningen som ett sätt att ta långsiktigt
ansvar gentemot både ägare och kunder,
då vi på detta sätt kan stärka ekonomin
och minska lånen under en period där vi
investerar mer än någonsin.
Stångåstaden ser inget självändamål i
att bli större. Att vi med Heimstaden får
in en stark och långsiktigt ansvarsfull ny
aktör på Linköpings bostadsmarknad ser
vi som ett led i vårt arbete för stans bästa.
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I siffror

Ekonomisk hållbarhet

Enhet

2017

2016

2015

Befintligt bestånd

tkr/lgh

49

49

45

Befintligt bestånd

mnkr

672

602

653

% av total omsättning
mnkr

61
635

66
652

61
352

44
0
0
100

25
0
0
100

111
860

108
834

72
62
5

69
80
9

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar och underhållskostnader
per lägenhet (koncern)
Årliga investeringar och underhållskostnader
(koncern)
Företagets investeringar i nyproduktion samt
fastighetsförvärv

Nyproduktion

Förvärv
Företagets ekonomiska uthyrningsgrad

Bostäder

% av total omsättning
mnkr
% av total omsättning
%

39
0
0
100

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) 1)

1) Ett års förskjutning på utbetalningen.
2) 5 mnkr i utdelning samt 55 mnkr i extra utdelning till aktieägaren till sociala projekt.

mnkr
mnkr
mnkr
mnkr
mnkr

120
913
75
65
602)

Stångåstaden 2017

17

Ekonomisk hållbarhet  Hållbarhet

Verksamhetsstyrning och
samspel med intressenter
Enhet

2017

2016

2015

%
%
%
%

28

39
61
33
67

39
61
33
67

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

84,3

83,6
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

85,6
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Ja/Nej
Ja/Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja/Nej
Ja/Nej

Ja

Ja
Ja

Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej

Nej

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem

Andel kvinnor och män i styrelsen
Andel kvinnor och män i ledningsgruppen

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

72
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
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Korruption och mutor

Har vi en policy?
Har vi en whistleblower funktion?
Riskhantering

Riskhanteringssystem som inkluderar socialt ansvarstagande?
Mänskliga rättigheter

Transparent hyrespolicy
Transparenta rekryteringsprocesser

Ja

Arbetsvillkor

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

Ja
Nej

Nej
Ja
Nej
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Kundrelationer
och samspel med
intressenter
”Vi tänker på dig. Och på framtiden.” Stångåstadens kund
löfte genomsyrar all kontakt med kunderna. Att skapa ökat
engagemang och delaktighet i förhållande till kunder och
samarbetspartners är en grundbult i vårt hållbarhetsarbete.

S

tångåstadens vision, ”Ett steg före”,
är fundamentet i hur vi agerar och
kommunicerar. 2016 kompletterade
vi visionen med kundlöftet ”Vi tänker på
dig. Och på framtiden.” där vi belyser vår
kombination av kund- och hållbarhets
fokus. Löftet genomsyrar hur vi agerar och
hur vi kommunicerar.

Hög kundnöjdhet
Varje år genomför vi en kundnöjdhets
undersökning i samarbete med företaget
AktivBo. Via den får vi värdefull informa
tion om hur kunderna ser på Stångåstaden
som hyresvärd, sin bostad, utemiljön,
aktiviteter i bostadsområdena, hemsidan,
kundtidning, nyhetsbrev med mera.
I år ligger Indexresultatet, som vi
använder för att jämföra oss med andra
bolag, på 84,3 procent. Det är en liten
ökning från förra året (81,7).
Resultatet kommer som alltid att
analyseras och användas för att förbättra
vår verksamhet.
Våra Distriktskontor
Bobutiken i centrala Linköping, som
invigdes 2015, blir mer och mer etablerad
hos Linköpingsborna. Hyresgästerna
hittar dit, och fler och fler potentiella
kunder kommer in, vilket också är
ett uttalat mål för butiken. Inte minst
utnyttjar kunderna allt mer att vi har
lördagsöppet.

Bobutiken ska vara en arena för att få
ut information till kunder och potentiella
kunder, och en mötesplats för hyresgäster
och Stångåstaden.
Lokalerna har byggts om under året,
framför allt för att göra nyproduktions
projekten mer synliga. Vi har också
ökat möjligheterna till avskildhet vid
kontraktskrivning.
Årets största aktivitet i butiken var
75-årsjubileumsfirandet, med boksläpp
”Vår stad vid Stångån” som lockade många
besökare en lördag i mars.
Under hösten, i samband med Bo- och
samhällsexpo, öppnade vi Vallastads
kontoret, ett nytt gemensamt kontor
för Stångåstaden och Studentbostäder.
Dit räknar vi med att främst boende i
Vallastaden och Lambohov ska vända sig,
liksom de som befinner sig på universite
tet och i Mjärdevi Science Park.

Digital nytta för oss och kunderna
Under året har vi antagit en ny digital stra
tegi. Grunden är att kombinera affärsnytta
och värde för kunderna. Vi arbetar för att
utveckla oss inom tre huvudområden.
1.	Kundnytta. Stångåstaden ska närma sig
hur banker och resebolag arbetar med
kundservice.
2.	Effektivitet. Vi ska dra nytta av modern
teknik för att spara tid.
3. Husen ska vara uppkopplade.

Punkt 3 är huvudfokus. Där jobbar vi
för en öppen infrastruktur, där vi utveck
lar olika typer av kundnytta. Det kan vara
att huset själv kan styra elförbrukningen
och bli smartare när det gäller larm.
På tjänsteområdet jobbar vi redan
digitalt på många sätt. Nytt för i år är att
kunderna kan söka parkerings- och garage
platser digitalt, där det är lätt att se vad
som är ledigt.
Vi kan också numera erbjuda möjlig
heten att säga upp lägenheter och signera
avtal digitalt med Mobilt BankID.
Innovation och kreativitet är mycket
viktigt för företagets utveckling, och där är
vi i ständig utvecklingsfas.
Under 2017 arrangerade vi två idé- och
innovationslabb. Syftet med labben är
att hitta nya idéer och lösningar som ska
bidra till att vi uppnår vår vision och våra
långsiktiga mål. Till årets innovationslabb
har både medarbetare och kunder samt
externa experter bjudits in för att delta och
en mängd idéer har framkommit som vi
arbetar vidare med.
Under året har vi skapat och publicerat
flera områdesfilmer, där vi med hjälp av
boende visar upp livet i våra olika stads
delar. De har blivit viktiga informations-
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rapportering av oegentligheter, så kallad
”whistle blowing”, som finns via ägaren
Linköpings kommun. I de etiska rikt
linjerna är riskområden identifierade och
genom riktlinjerna ska varje medarbetare,
leverantör och kund veta vad som är tillå
tet. Riktlinjerna innehåller även kontroll
punkter. Gällande whistle blowing så har
inga ärenden rapporterats under 2017.

och gemenskapsbyggande filmer för både
befintliga och nya hyresgäster.
Vi har också släppt fyra nummer av vårt
kundmagasin Välkommen hem – en vik
tig kanal för information och för att bygga
samhörighet med hyresgästerna.

Samarbeten ger trygghet
Stångåstaden fortsätter att samarbeta med
en rad föreningar och organisationer. Vi
ser det som ett långsiktigt arbete i att öka
trygghetskänslan i staden, men också som
ett sätt att ge våra kunder bra erbjudanden
och möjligheter från våra samarbetspart
ners. Se mer på nästa uppslag.
Vi har också kunnat erbjuda Linkö
pings ungdomar sommarjobb via Audi
tion, där de som ännu inte hunnit få så
mycket på sitt cv får chansen att visa upp
sig och få en första arbetslivserfarenhet.
Dels yngre ungdomar i gymnasieålder,
som fått jobb hos våra entreprenörer, dels
lite äldre och mer erfarna som vi erbjudit
jobb i Bobutiken, kundtjänst med mera.
Motverkande av korruption
Vi motverkar mutor och korruption
genom våra etiska riktlinjer, vår inköps
policy och möjligheten till anonym

Mänskliga rättigheter
Stångåstaden har kollektivavtal och vårt
arbete drivs i form av samverkan mellan
företaget och facket. Företaget har en
mångfaldsdokumentation som behandlar
områdena arbetsförhållanden, föräldra
skap, sexuella trakasserier och kränkande
särbehandling, rekrytering, kompetensut
veckling samt löneutveckling. Dokumen
tationen tydliggör företagets mål inom
samtliga dessa områden samt åtgärder för
att nå dessa mål. Stångåstaden står för en
arbetsplats där alla anställda har lika rätt
i fråga om arbete, utvecklingsmöjligheter,
lön och andra anställningsvillkor. Vår
värdegrund utgör basen i allt vårt arbete
och är en naturlig del i verksamheten.
I våra upphandlingar ställer vi krav på
att det ska vara goda arbetsvillkor och att
leverantörerna/entreprenörerna såväl som
deras underleverantörer/underentreprenö
rer ska uppfylla all lagstiftning som verk
samheten omfattas av. Exempel på krav
som ställs är att löne- och anställningsvill
kor ska vara enligt, eller jämförbara med,
kollektivavtal som gäller för den bransch
som uppdraget avser.
Våra leverantörer
Vi anlitar leverantörer inom flera olika
områden. Vi sätter stort värde på samarbe
tet och ställer hållbarhets- och kvalitets
krav på dem. Vid flera av våra upphand
lingar ställer vi sociala krav, exempelvis
att entreprenören anställer personer som
i dag är utanför arbetsmarknaden. I våra
upphandlingar ställer vi även krav på att
det ska vara goda arbetsvillkor. Vi genom
för ett antal revisioner av våra leverantörer
årligen.
Vi ställer krav på att leverantörerna ska
agera i enlighet med vår hållbarhetspolicy,
i vilken vi bland annat anger att verk
samheten ska bedrivas på ett etiskt och
ansvarsfullt sätt.
Vårt arbete framåt kommer att fokusera
på att vidareutveckla ett hållbart samar
bete med våra leverantörer. I detta arbete
ingår att vidareutveckla våra krav samt
uppföljningen av de krav vi ställer.

Inkluderande
kommunikation

Stångåstaden är till för alla,
och alla ska känna sig välkomna.
Därför är det viktigt att all vår
kommunikation är tillgänglig och
inkluderande. I början på 2017
färdigställde vi därför handboken
”Kommunikation för alla”. I den
tar vi hjälp av experter från bland
annat RFSL, Rättviseförmedlingen,
Funka, Sveriges HR Förening och
KAPI för att fastställa hur kommuni
kation ska ske för att alla tilltalade
ska känna sig inkluderade.
Boken har under året varit en
stor hjälp i vårt kommunikations
arbete. Den har också fått
spridning utanför Stångåstaden
– många andra företag har hört
av sig och bett om att få ta del
av boken. Representanter från
Stångåstadens marknadsavdelning
har föreläst om handbokens syfte
både internt och externt, och fått
mycket positiv respons.
Stångåstaden utsågs också,
med hänvisning till sitt arbete för
inkluderande kommunikation,
till ”Årets uppdragsgivare” vid
AGDA-galan 2017, arrangerad
av Marknadsföreningen
Östergötland. Handboken var
även nominerad till Publishingpriset
i kategorin Handböcker och
läromedel.
Vill du ta del av boken – den
finns att ladda ner på vår hemsida
stangastaden.se
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Vi och våra kunder
Både kundnöjdhet och socialt ansvar är avgörande i Stångå
stadens affärsidé. För oss är det självklart att vara en del av
den stad och det samhälle vi verkar i.
Här är några av alla de aktiviteter, företagssamarbeten
och priser Stångåstaden arbetar med, tillsammans med viktiga
samarbetspartners i Linköping, för stans bästa.
Områdesdagar
Våra områdesdagar är mycket
viktiga för oss och våra kunder. Mysiga
och trevliga sammankomster, där vi
ordnar festligheter och aktiviteter i
våra områden och på så sätt skapar
gemenskap och trygghet.

Tryggve
Trygghet i våra bostadsområden är en
av våra viktigaste frågor. Men vi klarar det
inte utan hjälp av personer och grupper
runt oss. Sedan 2001 delar vi varje år ut
ett stipendium för arbete som främjar just
trygghet i bostadsområdena. 2017 gick det
till KFUM:s Nuri Aslan och Sahar Khalili.

Culture Camp
Inte alla ungdomar brinner för idrott,
men vill ändå ha en rolig och menings
full fritid. På jullovet ordnar vi kultur
läger, med all sorts kreativt skapande
på schemat: musik, dans, drama, konst,
dj:ande och mycket annat.

CoderDojo Summer Camp
För många ungdomar är datorer och program
mering intresset nummer ett. På sommar ordnar
vi därför programmeringsläger tillsammans med
bland andra Science Park Mjärdevi. Hälften av
platserna viks för tjejer, och hälften för killar.

Stångåstaden Street Fotball Cup
Streetfotbollsturneringen som vi ordnar
tillsammans med KFUM i våra bostadsområ
den lockar många entusiastiska ungdomar
att testa sina färdigheter. Inte minst i den stora
finalen som 2017 hölls i Trädgårdsföreningen
under Stadsfesten.
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Skridskoskola
Ihop med Derby bandy erbjuder vi
ungdomar att gratis träna sin skridsko
åkning, där vi ser till att de får låna all
utrustning de behöver.
Bäckis Camp
Varje sommar arrangerar vi en hel
vecka full av idrott på Bäckskolan.
En av årets höjdpunkter för många
ungdomar i Berga.

Stångåstaden
♥ LHC

Stångåstadens hockeystipendium
Hockeyn är het i Linköping, inte minst tack
vare LHC:s framgångar. Varje år delar vi
tillsammans med LHC ut varsitt stipendium till
en hockeytjej och en hockeykille på 11–15 år,
som bor i Linköping, varit ambitiösa på isen
och schyssta kompisar utanför isen.

Kollon
Sommarkollo i Berga.
Kollo med KFUM i Stolplyckan.
Bordtenniskollo i Ljungsbro. Vi
gillar att se Linköpings-ungdomar
få en meningsfull fritid.

Seniorutflykter
Vi ordnar med många
aktiviteter för våra kunder i 55+
och 70+-boenden. Populära
utflykter 2017 var sommarresan
till Reijmyre glasbruk och vinter
utflykten till Ullared.

Stångåstadspriset
En nyhet för 2017 var Stångåstads
priset där de boende nominerade
grannar och hyresgäster som bidragit
till att göra våra områden trevligare,
finare och mer hållbara. Under en
lyckad vintergala i december delade
vi ut Stångåstadspriset i de fyra kate
gorierna Tindra, Måna, Spira och
Trofast till fyra eldsjälar.

Team 1217
LHC Team 1217 är en klubb där ungdomar
mellan 12 och 17 år får ett gratis Säsongs
kort Sittplats på LHC:s matcher mot att de
förbinder sig att avstå från alkohol och
droger under ett helt år. Ett samarbete mellan
LHC, Mediehuset Corren, Stångåstaden och
Länsförsäkringar Östgöta.
Outdoor Hockey School
Hockey är kul även utomhus. Varje vår tar
vi med oss ett gäng profiler från LHC:s d
 amoch herrlag till våra olika områden för att
ungdomarna ska få chansen att träna med
riktiga hockeyproffs.

Mer än så
Dessutom ordnar vi en rad andra aktiviteter ihop med många fler
av Linköpings fantastiska föreningar. Prova-på-aktiviteter på lov
såsom handboll med RP och innebandy med IBK Succé och LIBK.
Beachvolleyboll på sommarlovet med Team Valla. Teater för barn
och ungdomar ihop med Globengruppen. Matchvärdskap för
LHC och LFC. Samarbete med Östgötateatern om premiärbiljetter
och soppteater. Rabatter på nyårsrevy och sommarföreställningar
med Globengruppen. Simskolerabatter. Med mera, med mera.
För stans bästa.
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HR och arbetsmiljö
Stångåstaden har även 2017 fått svart på vitt att vi är en av
Sveriges bästa arbetsplatser. Medarbetarna är stolta över sin
arbetsplats, och rekommenderar gärna andra att söka jobb
på Stångåstaden.

S

edan 2015 deltar vi i det globala
undersökningsföretaget Great Place
To Works årliga rankning av Sveriges
Bästa Arbetsplatser, baserad på grundliga
medarbetarundersökningar. 2015 rankades
vi som Sveriges 25:e bästa arbetsplats, 2016
var vi 16:e. 2017 steg vi ytterligare, och är
nu Sveriges 8:e bästa arbetsplats.
Framför allt använder vi undersök
ningen för att följa upp vår verksamhet
och bli ännu bättre. Vi vill jämföra oss
med de bästa, och inte bara i vår bransch.
I undersökningen framgår bland annat
att stoltheten för Stångåstaden ökar bland
medarbetarna. Medarbetarengagemanget
är starkt.
Sedan fem år arbetar vi aktivt med vårt
värdegrundsarbete, i syfte att befästa och
levandehålla Stångåstadens värderingar:
att vi ska vara trygga, professionella och
aktiva.
Värdegrundsarbetet påverkar hela iden
titeten i bolaget och ger konkret effekt i
organisationen. Vi har ett starkt ledarskap,
och en kultur där vi litar på varandra.
har vi arbetat mycket med
”självledarskap”. Självledarskapet handlar
om att ha en positiv attityd och se möjlig
heter i stället för hinder. Att ta ansvar för
sig själv, sina relationer och sitt uppdrag.
Mål och vision ska vara tydligt för alla,
men vägen dit sker under stor frihet och
stort egenansvar.
Vid rekryteringar är vi tydliga med att
vi arbetar på detta sätt, och att den som
trivs med ett mer traditionellt styre inte
säkert kommer att trivas på Stångåstaden.
Värderingarna följs upp på personnivå
under utvecklingssamtal och är lönegrun
dande. Under hösten 2017 fördjupade vi
vårt värdegrundsarbete ytterligare med
fokus på affärsmässighet och kundbemö
tande. Stångåstaden finns i ett samhälle
UNDER 2017

präglat av stor mångfald när det gäller
bakgrund, erfarenheter och identitet. Att
både spegla och möta de behov detta ska
par blir allt viktigare. Vi fortsätter arbetet
efter den mångfaldsstrategi vi antog 2016,
och som vi använder i affärsplanearbetet
på alla enheter.
Strategin grundas i att vi ser en stor
affärsnytta med mångfald. Mångfalden
leder till ökad kundnöjdhet, att vi får ett

Vi vågar
visa vägen
Så lyder den devis Stångåstaden
arbetar efter sedan 2016 när det
gäller sitt arbetsgivarvarumärke.
Tillsammans med ”Ett steg före”
genomsyrar det alla delar av vårt
HR-arbete.
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mer kreativt arbetsklimat och att vi blir
mer attraktiva som arbetsgivare. Allt det
leder i sin tur till ökad lönsamhet och att
vi når vår vision – ett steg före.
Vi har under året fortsatt utveckla vårt
systematiska arbetsmiljöarbete med fokus
på förebyggande hälsoarbete, bland annat
genom att utveckla skyddsronderna samt
rutinerna för incidentrapportering.
VI HAR OCKSÅ, som en satsning på både
hälsa och miljö köpt elcyklar som pool
cyklar, och erbjudit medarbetare att köpa
eller leasa elcyklar privat.
Stångåstaden anställde även i år som
marjobbare efter en audition, och intresset
var även denna gång stort. 45 personer
anställdes hos våra entreprenörer för inre
och yttre skötsel, och 25–30 personer har
under året vikarierat för Stångåstadens
ordinarie personal.
Auditionförfarandet ger oss bra kvalitet
på sommarvikarierna, samtidigt som det
ger möjlighet till dem som inte har ett cv
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eller självklara kontakter för att ta sig in
på arbetsmarknaden.
Under året har vi fått ett nytt arbets
marknadsåtagande. Linköpings kom
mun och de kommunägda bolagen ska
tillsammans ta emot 300 medarbetare
som står långt från arbetsmarknaden:
utomeuropeiskt födda, de som saknar
gymnasieutbildning, funktionsnedsatta
och personer över 55 som varit arbetslösa
under en längre tid.
Stångåstaden har i detta tagit ett eget
grepp, där vi erbjuder åtta praktikplatser
som hållbarhetsvärdar i Ryd och Skatte
gården. För att få engagerade personer
som kommer från områdena har vi hållit
en miniaudition i Skattegården.
De så kallade 100-jobbarna går nu in i
detta projekt.
VI ARBETAR NU enligt en ny kompetens

utvecklingsmodell, i syfte att långsiktigt
säkerställa att vi har rätt kompetens
inom företaget. Modellen är kopplad till
affärsplanen, vilket gör att det blir
tydligt vilka åtgärder som behöver
genomföras för att kunna nå
målen där.
Under 2017 har vi bland annat
genomfört företagsövergripande
utbildningar i kundbemötande,
presentationsmetodik, hyresjuri
dik och ledarskap för personer
utan personalansvar.
Vår employer branding-strategi
på temat ”Vi vågar visa vägen” fort
sätter. Under året har vi presenterat
en ny film om Stångåstaden. Vi
har också riktat oss mot studenter
och etablerat ett partneravtal med
byggingenjörerna i Norrköping.
Vi har bland annat ordnat ”Ett steg
före-lab” för studenterna där deras
idé om ”Living lab” har realiserats
i Ebbepark.
Vi har implementerat ett nytt
webbaserat rekryteringsverktyg,
bland annat med förbättrade
karriärsidor, vilket gjort rekryte
ringsprocessen enklare både för oss
och de som söker jobb.
Vi arbetar också med interna
utmärkelser för att skapa stolthet.
Vi utser ”Kvartalets medarbe
tare” och ”Årets nytänkare”. Den
sistnämnda titeln gick i år till de
två medarbetare som utvecklade
Drömlägenheten i Vallastaden.

Stolta
medarbetare

I Great Place To Works stora
undersökning har Stångåstadens
medarbetare fått svara på 68
standardiserade frågor om sin
arbetsplats och sin arbetssituation.
Det sammantagna Trustindexet,
som visar hur bra arbetsplatsen är,
hamnar på 91 procent för 2017. Det
är en höjning med fyra procent
enheter sedan 2016.

96 %
95 %

Anser att de ges mycket ansvar.

Är stolta över vad de
åstadkommer på Stångåstaden.

97%

Skulle rekommendera Stångå
staden som arbetsgivare till andra.

95 %

Anser att ledare/chefer är
kompetenta att leda arbetet.

97%

Skulle säga att Stångåstsaden
är en mycket bra arbetsplats.
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God arbetsmiljö

Enhet

2017

2016

2015

%
%
%
%
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

92

91
9
94
6
11
31
27
22
1
92
10
27
12
10
1
60
113

94
6
92
8
8
30
31
19
0
88
9
25
13
10
0
57
96

37 873
35 873
22 876

34 879
33 874
21 938

24 575
–

20 919
–

3,07
0,01
96
Ja

2,85
0,01
89
Ja

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor

Anställningsform

Ålder

Heltid
Deltid
Tillsvidare
Visstid
Kvinnor

Män

Tillfällig anställning, med ersättning

Praktik* och säsongsjobb

8
96
4
9
29
28
26
1
93
13
29
13
10
0
65
94

Löner

Fördelning av snittlön**

Tjänstemän män
Tjänstemän kvinnor
Kollektivanställda

kr/månad
kr/månad
kr/månad

38 048

kr/anställd
timmar

19 818

%
%
%
Ja/Nej

3,02

35 484
23 466

Anställningsbarhet och karriärutveckling

Utbildningsinsatser för personalen – kursavgifter***
Utbildningstimmar per anställd och år

Utfall

–

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?

Total frånvaro
Olycksfall i arbetet

* Med praktik avses praktikant med någon form av ersättning
** Exklusive VD-lön, månadslön samt tillägg (ej processledtillägg utan tillägg kopplat till grundrollen)
*** Kursavgifter, exklusive resor, hotell, arbetstid

0,01
97
Ja
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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 kraft
verk som drivs av olja eller kol.

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.
CO2 beräkningsmodell

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

Enhet

Utsläpp per enhet

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

El

KWh

257 gram CO2

Olja

m³

2 680 kg CO2

Atemp

Fjärrvärme

KWh

99 gram

Beräkningar av förnybar energI

Uppvärmd yta mer än 10 ˚ C.
Driftkostnad

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

För flygresor används Tricoronas beräkningsmodell för utsläpp. För bilar
beräknas utsläpp vid blandad körning för respektive fordon enligt upp
gifter från Transportstyrelsens bilregister.
Hållbarhetskriterier vid upphandling

Med fastighetsförvärv avses köp av fastigheter.

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

Avhysningar

Sjukfrånvaro

Fastighetsförvärv

Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning av
kunder. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om handräck
ning 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.

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.
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