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VD HAR ORDET
Fler och fler företag inser vikten av att arbeta för en hållbar samhällsutveckling.
Det gäller allt från stora börsbolag till små och medelstora företag. Jag tror
att den positiva trenden beror på att allt fler inser att det går att kombinera
affärsmässighet med samhällsansvar. Arbetet stärker varumärket och skapar
lönsamhet på både kort och lång sikt.
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STÅNGÅSTADEN HAR höga ambi-

vi arbetar med att stärka syssel-

En bra väg till framgång är att

tioner och vill vara ett föredöme

sättningen bland annat genom att

samverka med andra. Vi har flera

inom hållbarhetsområdet. Vår

ställa sociala krav i upphandlingar.

väldigt bra lokala samarbeten med

ambition är också att hållbarhets-

Linköpings universitet, Tekniska

frågorna ska bli en naturlig del av

Vi har höga ambitioner när det

vardagen. På miljösidan arbetar

gäller att bemöta, lyssna på och

vi vidare med 25/25 som innebär

vara tillgängliga för våra kunder.

Stångåstaden är även medlemmar

att vi ska spara 25 procent köpt

Vi har kundpaneler och arbetar

i Eurhonet, ett europeiskt samarbete

energi till år 2025. Vi jobbar brett

med fokusgrupper för att fånga

med bostadsbolag från Sverige,

med ombyggnationer, energispar-

upp vad våra kunder tycker. Vi

Frankrike, Tyskland, Italien och

åtgärder och beteendeförändringar

arbetar givetvis även med ekono-

England. Vi har bland annat

men satsar även på förnyelsebar

misk hållbarhet. Ett bostadsbolag

arbetat fram en gemensam stan-

energi i form av solenergi och

hanterar mycket stora ekonomiska

dard för hållbarhetsredovisning i

vindkraft. Stångåstaden är också

värden och Stångåstaden går just

bostadsbolag (EURHO-GR) som

certifierade enligt ISO 14001

nu in i en otroligt intensiv period

den här årsredovisningen bygger

sedan många år för att effektivt

med historiskt tunga investering-

på. Vi gör det för att vi ska kunna

styra och ständigt förbättra vårt

ar. Det är oerhört viktigt att vi

jämföra, lära av varandra och

miljöarbete.

hushåller på bästa sätt med våra

därigenom bli bättre.

verken och Erikshjälpen.

resurser och ser till att de invesVi har höjt tempot kring social

teringar vi gör är långsiktigt lön-

hållbarhet på senare år. Det inne-

samma. Under hösten emitterade

bär till exempel att vi startat stads-

Stångåstaden sin första gröna

delssatsningar med nya förvalt-

obligation där kapitalet viks åt att

ningsmodeller i Skäggetorp och

finansiera bygg- och renoverings-

Ryd. Stångåstaden har också en

projekt med starkt miljöfokus.

mängd föreningssamarbeten och

Fredrik Törnqvist
Vd, AB Stångåstaden

FÖRETAGSFAKTA
FASTIGHETSBESTÅND (Moderbolaget och Studentbostäder)*
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök

Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde

Genomsnittlig hyra
Företagets omsättning
Företagets anställda

1 rum och kök

Enhet

2013

2014

2015

Antal lägenheter

18 536

18 420

18 603

Antal

1 781

1 673

1 763

2 rum och kök

5 391

5 361

5 409

3 rum och kök

4 459

4 454

4 474

4 rum och kök

2 166

2198

2 194

< 5 rum och kök

507

513

513

Äldre

14 339

14 198

14 353

Student

4 197

4 222

4 250

Annat

-

-

-

Kr/kvm

1 008

1 027

1 048

Mkr

1 116

1153

1 369

Antal

137

138

145

*Exklusive Bryggaregården
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ENGAGEMANG FÖR EN
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.
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VÅR VISION ÅR 2025
Ett steg före - för en hållbar framtid
I många år har hållbarhet genomsyrat allt vi gör och år 2025 ska Stångåstaden
vara ett föredöme bland bostadsbolag i Europa. Vårt egenutvecklade program
för effektivitet och ständiga förbättringar ligger till grund för hållbarhetsarbetet
och vi bjuder in kunder och intressenter i alla stadsdelar att delta aktivt på olika
sätt. Tillsammans hjälps vi åt att tänka och agera klimatsmart. 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. Läs mer under Affärsidé,
mål och strategier sid. 10-18, Del 1 Verksamheten.

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. Under
2015 har vi arbetat vidare med budskapsplattformen
för hållbarhet, kopplat till vår vision. Här eftersträvar
vi engagerande budskap, som tydligt förmedlar det
företaget står för och också gör.

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

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 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.
SABO, bransch- och intresseorganisationen för Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag, bedriver ett flertal
projekt. Stångåstaden har bland annat varit involverade i en referensgrupp för projektet ”Nyttan med
allmännyttan” där det samhällsansvar som företagen har diskuterats utifrån en gemensam syn på
problem och möjligheter. Projektet stod klart och
presenterades våren 2015. Under hösten bjöds samtliga SABO-medlemmar, 300 bostadsbolag, in till en
konferens för att se resultatet och intresset bland de
deltagande var stort.

långsiktig och ansvarsfull aktör. Vi producerar och
vårdar fastigheter och tar hand om våra kunder. Det

För Stångåstaden är det extra intressant att under-

är investeringar med ett värde som ska stå sig och vara

söka möjligheten att definiera måltal och mäta sociala

beständigt. Vår ambition är att företagets inverkan på

investeringar över tid. Här har en arbetsgrupp med

naturen ska begränsas så långt det är möjligt. Stångå-

blandade kompetenser tillsatts, som nu konkret

staden vill också bidra till bättre levnadsvillkor, trivsel

arbetar med dessa frågor.

samt en ökad trygghet för våra kunder.

H Å L L BA R U T V E C K L I N G
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Generellt är vår
målsättning att
göra det så enkelt
som möjligt för
våra kunder att
agera rätt och att
leva hållbart.

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 relationerna 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.

arbete. Vi berättade även om vårt
trygghetsarbete och de samarbeten,
bland annat med Länsförsäkringar,
som har inletts kring dessa frågor.

Företagets CSR-rapport
Stångåstaden utgår från den hållbarhetsredovisning som har utarbetats
av Eurhonet. Det är en redovisning,
CSR-rapport, som anpassats efter vår
bransch och som har goda förutsättningar att bli en vedertagen redovisningsstandard.
Vi har också undertecknat en gemensam uppförandekod för bostadsföretag
i Europa, Code of Conduct, som bygger

De ekonomiska, sociala och miljömäs-

på följande aspekter: ekonomiskt ansvar

siga utmaningarna för bostadssektorn

och hållbarhet, lokal social hållbarhet,

växer, vilket är tydligt i hela Europa.

miljörelaterad hållbarhet, god verksam-

Alla bostadsföretag måste utvecklas

hetsstyrning, god relation med intres-

ytterligare, anpassa sig eller till och

senter samt ansvarsfull arbetsmiljö.

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

Att engagera internt och externt
Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete
kräver kunskap, möjlighet 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.

East Sweden, där företagets kvalitets-
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chef är delaktig i styrgruppen. Det är

Under vecka 37 genomförde Stångå-

ett övergripande och branschöver-

staden en intern hållbarhetsvecka. Ett

skridande CSR-nätverk i Östergötland,

flertal aktiviteter och programpunkter

där olika företag är med för att påverka

belyste de olika aspekterna kring håll-

den framtida utvecklingen. Ambitionen

barhet – allt från energifrukostar till

är att öka kunskapen om hållbarhets-

workshops kring social hållbarhet med

frågor i regionen och att lära av varan-

externa inspiratörer och experter. På

dra. Den 15 oktober anordnades en

ett stormöte med alla anställda arbe-

speciell CSR-dag, där Stångåstaden

tade vi med givande workshops utifrån

medverkade under temat Hållbarhets-

olika tänkbara case kring varför man

redovisning. Vi visade hur vi tar fram

ska arbeta med CSR, där deltagarna

den och arbetar med den i vårt dagliga

med stort engagemang fick komma

med lösningar. Under hållbarhets-

tande utredning. I fokusgrupper

av våra indikatorer ska granskas

veckan gavs även en intern tidning,

har blandade kundgrupper kom-

och utvärderas av utomstående

Goda nyheter, ut och ”tänk på att-

mit till tals för att förmedla vad

hållbarhetsrevisorer. Det är så vi

lappar” sattes upp på olika platser

de såg för fördelar med miljöcer-

möjliggör förbättringar och väljer

för att skapa medvetenhet. En av

tifiering och vad som skulle få

rätt vägar för framtiden.

grundtankarna har varit att ju mer

dem att välja att bosätta sig i ett

kunskap de egna medarbetarna har,

certifierat hus.

desto mer kan vi också förmedla
vidare till kunder, samarbetspartners med flera i vår verksamhet.
En annan utmaning är samtliga
medarbetares medvetenhet och
motivation att göra aktiva hållbarhetsval i vardagen. Det kan vara
allt från stora beslut vid nyproduktion och ombyggnader, till de vardagliga frågorna kring pappersutskrifter och transporter.
Attityder och beteenden är en av
våra viktigaste utmaningar inom
hållbarhet. Vi arbetar brett med
ett flertal frågor som berör våra
kunder, bland annat inom energi
och avfall. Under 2015 har vi
fokuserat på avfall som en viktig
miljöfaktor. Intresset och responsen på aktiviteter såsom återbruk av material vid renoveringar

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 förutsättningar och behov
som finns i våra områden. Samtidigt strävar vi efter både intern
och extern samordning för en
ökad effektivitet när det handlar om att prioritera resurser. Att
sätta tydliga mål och uppföljning
av dessa är ett par av våra främsta
framtidsfrågor i vårt sociala ansvarstagande. Läs mer om våra
ägardirektiv i Del 3 Ekonomi sid.
8-11 och Bolagets måluppfyllelse
sid. 12-21.

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
också så vi på Stångåstaden redovisar vårt hållbarhetsarbete med
följande avsnitt:
1. Socialt ansvar
2. Miljöansvar
3. Ekonomisk hållbarhet
4. Kundrelationer och samspel
med intressenter
5. HR och arbetsmiljö
Till varje avsnitt finns nyckeltal
som gäller Stångåstaden. Dotter-

och textilinsamling har varit
mycket positiv. Andra frågor kan

I företaget finns ett starkt engage-

bolagen Studentbostäder och Bryg-

ta längre tid, för att långsiktigt

mang och vilja att utveckla verk-

garegården är inte med, om det inte

skapa ett nytt sätt att tänka och

samheten. Viktigt är att ta tillvara

anges uttryckligen. Anledningen är

agera. Generellt är vår målsätt-

organisationens kunskap och

att en jämförelse ska kunna göras

ning att göra det så enkelt som

innovationsförmåga. Vi ska även

med liknande bolag, i Sverige och

möjligt för våra kunder att agera

titta på andra branscher när det

inom Eurhonetnätverket.

rätt och att leva hållbart.

handlar om innovation. Därför
är vi aktiva i ett branschöver-

All nyproduktion uppförs utifrån

skridande regionalt innovations-

gällande miljökrav på energi och

ledarnätverk för att lära av andra.

sunda materialval. Och ambitionen
är att fortsätta den utvecklingen.

Inom Eurhonet arbetar vi för

Men för att ta reda på vad våra

att kvalitetssäkra redovisnings-

kunder tycker och värdesätter har

modellen. Vår verksamhet, vår

vi under 2015 genomfört en omfat-

hållbarhetsredovisning och valet

H Å L L BA R U T V E C K L I N G
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SOCIALT
ENGAGEMANG
I STÅNGÅSTADEN

HOCKEYSTIPENDIUM
Tillsammans med LHC delar företaget ut
Stångåstadens hockeystipendium till en tjej
och en kille, 12-15 år, boende i Linköpings
kommun, som förutom att vara ambitiösa på
isen, visat prov på gott kamratskap utanför
planen. Årets stipendium gick till Jakob
Ekelund och Annie Sjöstrand.

INSAMLING TILL FLYKTINGAR
Under 2015 stod världen inför en stor flyktingkatastrof. Miljoner människor lämnade sina
hem och sina ägodelar för att söka skydd
från kriget. Stångåstaden beslutade sig under
hösten för att starta en insamling av kläder,
möbler och andra saker som Röda korset

Alla nyinflyttade
i Stångåstaden
får en värdecheck
på 300 kronor i
Bobutiken. Nytt
för 2015 är att
checken kan
skänkas till Stadsmissionens
verksamhet.

sålde till förmån för flyktingarna från Syrien.
Insamlingen pågick under oktober och blev
en stor succé, där Stångåstadens kunder

PÅ PLATS I ALMEDALEN

och många Linköpingsbor hjälpte till.

På Allmännyttans Arena under politikerveckan
i Visby arrangerades en heldag med fokus
på allmännyttan. Stångåstaden, tillsammans
med Örebrobostäder, stod för två av programpunkterna som som bland annat gick under
namnet ”Hur kan ett bostadsföretag få boende
i arbete?”. Stångåstaden representerades
av vd Fredrik Törnqvist, som berättade om
hur företaget tar ett socialt ansvar genom att
arbeta med mångfald.
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CV
Vid flertalet upphandlingar har vi
sociala krav för
att stärka sysselsättningen inom
Linköping.

UPPSKATTAD STREET FOOTBALL CUP

I Skäggetorp
bedriver vi ett
projekt som ger
ungdomar en
värdefull inblick i
arbetslivet.

Stångåstadens Street Fotball Cup genomfördes runt om i

Linköping under augusti månad, med finalspel på Familjens
dag i Trädgårdsföreningen den 22 augusti. Både tjejer och killar
deltar i det här roliga och mycket uppskattade arrangemanget,
som nu har blivit en tradition.

JOBBAUDITION MED
440 UNGDOMAR
Årets audition till sommarjobb blev

CULTURE CAMP MED ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM

återigen en stor succé. Den 14 mars
ringlade sig kön lång och vi genom-

Stångåstaden har målmedvetet arbetat för att kunna erbjuda kunderna ett

förde cirka 440 intervjuer till nästan

ökat kulturutbud. Som ett led i det arbetet har företaget skrivit samarbetsavtal

100 jobb - 32 personer till den så

med Östergötlands museum. Stångåstaden Culture Camp genomfördes för

kallade Utmaningen (se sid. 15),

andra gången under jullovet 2015. I samarbete med KFUM, Östergötalands

cirka 40 till våra entreprenörer och

museum och och Folkuniversitetet fick ungdomar mellan 12 och 16 år möjlighet

25 internt till Stångåstaden och

att prova på kulturaktiviteter såsom dans, teater, design, musik och konst.

Studentbostäder.

N OT I S E R
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SOCIALT ANSVAR
Ett framgångsrikt socialt ansvarstagande bygger på en helhetssyn inom företaget.
Samtliga medarbetare är delaktiga i vad vi som företag ska satsa på, varför vi ska
göra det och hur ska det gå till. Ytterst handlar det om ett ansvar för bostadsförsörjningen i våra stadsdelar, men också att boendemiljön ska anpassas till kundernas
behov och förväntningar. För Stångåstadens del har de sociala hållbarhetsfrågorna
fått en ännu starkare ställning, där företagets roll som samhällsbyggare prioriteras
på såväl styrelse- som ledningsnivå.
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Det sociala
arbetet pågår i
samtliga bostadsområden. Vi ska
möta kunderna
där de finns och
bidra till engagemang, kunskap
och utveckling.

ENGAGERADE KUNDER ger trygg-

arbetet pågår i samtliga bostads-

Tillsammans med kunderna

het och trivsel – det är en utgångs-

områden. Extra tydligt blir det i

kommer vi bland annat att ut-

punkt i det arbete som bedrivs

några av våra stadsdelar, framför

veckla gårdsmiljöerna. Vår över-

inom Stångåstaden. Genom att

allt Skäggetorp och Ryd, där vi

tygelse är att ett ökat engagemang

skapa aktiviteter och uppmuntra

valt att mobilisera flera delar av

leder till en bättre gemenskap

till dialog kan vi nå framgång i

företaget för en mer genomgrip-

bland grannar och ett personligt

våra satsningar.

ande insats. Vi ska möta kunderna

ansvar för miljön.

där de finns, skapa starka relatioUnder 2015 har det sociala håll-

ner och bidra till engagemang,

Projektet i Skäggetorp har även

barhetsarbetet tagit nya kliv med

kunskap och utveckling.

valt att fokusera på att skapa

en gemensam kraftsamling som
har involverat alla delar av företaget. Genomgripande processer
och vår affärsplan, som tydliggör
vårt sociala ansvarstagande, har
tagit arbetet till en ny nivå. Vi ser
stadsdelsutveckling ur ett brett
perspektiv i nära samverkan med
de boende, kommunen och övriga
aktörer. Under året har vi förstärkt
avdelningen för trygghet, som har
till uppgift att systematisera dessa
frågor i hela företaget. Det sociala

möjligheter till arbetslivserfaren-

Nya satsningar i Skäggetorp
I stadsdelen Skäggetorp har ett
omfattande arbete pågått sedan
2014, i syfte att förbättra boendemiljön för våra kunder. Den förstudie som genomförts visade att
våra kunder efterfrågar vår närvaro på plats. Under 2015 invigdes
därför ett nytt lokalkontor och en
nytillsatt projektgrupp arbetar i
området, två satsningar som har
blivit mycket väl mottagna.

het 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.
Föreningen Fastighetsägarna i
Skäggetorp som etablerades 2014
har varit mycket aktiv under året.
Den består av Stångåstaden,

S O C I A LT A N S VA R
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Willhem, Lejonfastigheter och Victoria

vi även provat på så kallad scenario-

Park. Arbetet koncentreras kring frågor

planering. Deltagarna, bland annat

gällande boendemiljö, trygghetsupp-

kommunen, Svenska kyrkan, kund-

levelse och fritidsaktiviteter. Möten

erna, studenter samt universitetet,

genomförs var tredje vecka och en stor

fick intressanta frågor att diskutera

del av årets arbete har fokuserat på

samtidigt som de blickade 25-30 år

gemensamma riktlinjer och hur man

framåt i tiden.

kan bygga vidare på det som redan finns.
En projektgrupp har tillsatts med

Stångåstaden
samarbetar med
ett 40-tal föreningar och
organisationer.
Det bidrar till en
ökad gemenskap
och ett tryggare
boende i våra
områden.

En aktuell fråga under 2015 har varit

representanter från Stångåstaden

Skäggetorpsskolans skolgård. Före-

och Studentbostäder som ska arbeta

ningen har tillsammans med Skägge-

utifrån vår befintliga projektmodell.

torpsskolan och Linköpings kommun

Aktuella frågor är samverkan mellan

sökt projektmedel för att kunna bygga

”vanliga” kunder och studenter, po-

om den, utifrån ett jämlikhetspers-

sitiva grannrelationer, förtätning och

pektiv, så att den fungerar under både

områdets attraktivitet.

skoltid och fritid.
Tillsammans med pedagogerna på
Under året har vi börjat att ställa soci-

förskolan Kakburken i Ryd har vi

ala krav vid flera av våra upphandlingar

tagit första steget i utvecklingen av

bland annat yttre skötsel. Vi kräver att

den yttre miljön kring Ryds Centrum.

entreprenören har kollektivavtal och

Arbetet med en ny motorikbana är

anställer personer som idag är utanför

klart, efter att första spadtaget genom-

arbetsmarknaden. Ett nätverk med

fördes under året.

Linköpings kommun, andra östgötakommuner, Arbetsförmedlingen,

Mötesplatsen Rydshuset, en engagerad

Hyresbostäder, Lejonfastigheter och

ungdomsverksamhet, invigdes 2015. I

Tekniska verken har bildats för att ge-

början av 2016 flyttar de sin verksam-

mensamt lära sig mer om detta.

het från Ryds Centrum till andra lokaler intill Stångåstadens områdeslokal.

En uppskattad aktivitet var Vinterljus
2015, som delvis genomfördes i Skäggetorp. Här har ungdomar medverkat
med idéer och budskap, som sedan
praktiskt genomfördes tillsammans
med dem. Inblandade aktörer ser nu
över om vissa ljusinstallationer eventuellt kan bli permanenta i området.

Utveckling av Ryd
Stångåstaden har ett stort fastighetsbestånd i stadsdelen Ryd, ett område
som till stor del präglas av stadens
studenter. Under våren har en förstudie
genomförts utifrån intervjuer och befintlig statistik. För första gången har
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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
eget engagemang för att skapa gemenskap och en fin boendemiljö, är ett bra
exempel på detta. Här kan man göra

en insats efter egen förmåga, till

och ett tryggare boende i våra om-

i år anställdes 30 ungdomar som

exempel skotta snö, kratta löv eller

råden. Ambitionen är att skapa

konsulter i tre dagar. Tillsam-

plantera häck.

attraktiva aktiviteter och verksam-

mans med organisationen Ung

heter, som i sin tur ger våra kunder

företagsamhet fick Stångåstaden

Idag har Stångastaden ett sam-

ett mervärde i boendet, positiva

chansen att utbilda ungdomarna

arbete med ett 40-tal föreningar

alternativ till sysselsättning och en

i entreprenörskap och samtidigt

och organisationer, främst inom

meningsfull fritid.

berätta om hur vi som fastighets-

idrottsrörelsen. Vi håller på att
vikta om och satsar på nya samarbeten inom kultur, dans, musik
och programmering och för samhället i övrigt positiv verksamhet.
Det bidrar till en ökad gemenskap

bolag arbetar. Ungdomarna bi-

Fortsatt Ung företagsamhet
På nytt har vi genomfört ”Utmaningen” – Stångåstadens satsning
med syfte att intressera unga för
miljön i bostadsområdena. Även

drog med nya idéer och tankar
kring boendet, som sedan presenterades för Stångåstadens
jurygrupp, då också vinnaren av
bästa idé utsågs.

SOCIALT ANSVAR
Enhet

2013

2014

2015

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön
%

1,14

0,87

1,44

Nyproduktion av hyresrätter

Förändringar i fastighetsbeståndet

Antal

163

123

206

Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

Antal

0

0

0

Avyttringar (antal lägenheter)

Antal

0

198

3

%

40

40

69

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar
Hyresnivå

kr/m2

1 008

1 027

1 048

Hyresutveckling

kr/m2

26

19

21

%

2,6

1,9

2

Driftkostnad

kr/m2

670

700

707

Driftkostnadsutveckling *

kr/m2

-

30

7

%

-

4,5

1,0

Extern

%

10,72

10,84

11,13

Intern

%

4,54

4,43

4,10

Andel boende som upplever att de är trygga i sin
boendemiljö

Trygghetsindex

%

81,1

80,40

82,6

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller
störningar

Störningar

Antal

3

2

6

Ekonomiska skäl

Antal

14

8

19

Mkr

4,4

3,5

4,6

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)

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

* Går inte att redovisa förändringen mellan åren 2012 och 2013 på grund av nya redovisningsregler (K3)
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MILJÖANSVAR
Stångåstaden är sedan många år miljöcertifierade enligt ISO 14000. Nya revisioner
genomförs regelbundet, med utomstående granskningar av verksamhetens mål och
aktiviteter. Den nya ISO-standard som kom under hösten 2015 analyseras nu, för
att vi ska få en tydlig bild av vad som krävs för att uppfylla kraven.

FÖRETAGETS övergripande miljö-

mål 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.
Målsättningen är att kunna se
resultat där man själv verkar och
bor, vilket skapar en ökad medvetenhet och motivation.
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.

Fokus på återbruk och avfall
Genom att återvinna avfall kan
vi alla minska miljöpåverkan och
spara på naturens resurser. Återvinning innebär också en ekonomisk besparing, genom lägre
kostnader för sophantering.
Under 2014 genomfördes en extern
miljörevision, där det konstaterades

16
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att avfall är ett viktigt förbättrings-

hoppningsvis kan samarbetet utvidgas

område. Redan i januari 2015 genom-

under 2016.

fördes en uppföljning, där revisorn var
nöjd med hur vi hade hanterat avvikelsen

Under hösten 2015 har vi också genom-

kring avfallsfrågan och våra förbätt-

fört en avfallsturné i fyra olika bostads-

ringsplaner. Resultatet har blivit ett

områden. Här har vi bland annat er-

flertal nya satsningar under året, där

bjudit nya sorteringskassar, som gör

ett uttalat miljömål är återbruk. På

det enklare att återvinna. Den stora

initiativ från en medarbetare återan-

utmaningen generellt i miljöfrågor

vänds nu en stor mängd material vid

är att skapa en beteendeförändring.

ombyggnationsprojekt, framför allt

Här måste Stångåstaden arbeta för att

vitvaror och sanitetsprodukter, men

skapa kunskap, motivera och göra det

även garderober, hatthyllor och annat

enklare för våra kunder.

som har ett andrahandsvärde. Hjälporganisationen Erikshjälpen hämtar
materialet och säljer det sedan i sin butik
i Linköping, där vinsten går till sociala
ändamål. Hittills har återvinningen i
den här formen testats i två projekt.
Resultatet har varit mycket gott och verksamheten kommer därför att fortsätta.
Visst återbruk står Stångåstaden själva
för. Vid renoveringar kan utrustning
bytas ut, samtidigt som den kan vara
användbar i någon annan fastighet,
där till exempel en tvättmaskin gått
sönder. Medvetenheten om att återanvända har ökat, där har våra medarbetare en avgörande roll.

Energieffektivisering
Resan mot ett mer energieffektivt
bestånd och ett minskat ekologiskt
fotavtryck vad gäller koldioxid tog fart
under 2008 i samband med energideklarationerna. Mycket tid lades på
att göra noggranna analyser av fastighetsbeståndet och en kvalificerad
potentialbedömning. Stångåstadens
energimålsprocess började på riktigt
under 2010 – samma år som kommunen antog målet om ett koldioxidneutralt 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.

På initiativ från
en medarbetare
återanvänds nu
en stor mängd
material vid
ombyggnationsprojekt, framför
allt vitvaror och
sanitetsprodukter.

När det gäller sophantering har ett
testprojekt genomförts i citydistriktet

Målet ”25-25” innebär att vi ska minska

i samarbete med Myrorna och Ragn-

mängden köpt energi (el, värme och

Sells. Sedan februari finns elva kärl
uppställda runt om i centrum för textil-

fjärrkyla) per kvadratmeter uppvärmd
area (Atemp) med 25 procent till år 2025

återvinning. Hittills har stora mängder

(basår 2011). För att samordna arbetet

samlats in från februari till september,

finns en energigrupp med sex tjänster.

totalt elva ton. Sorteringen sker i Norr-

Gruppen består av två energijägare, en

köping där det beslutas vad som ska

energicontroller, en energistrateg, en

säljas i butik, exporteras till utlandet

energikoordinator samt en energichef.

eller återvinnas till bland annat möbelstoppning, mattor och liknande. Projek-

Arbetet med energieffektiviseringen

tet har blivit mycket uppskattat bland

är väl etablerat inom företagets enheter

kunderna och det finns en efterfrågan

samt hos många konsulter och entrepre-

från de övriga distrikten också. För-

nörer, inte minst inom avtalet Teknisk

M I L J ÖA N S VA R
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service, som sköter de tekniska installa-

Nyproduktionstakten ökar avsevärt

tionerna i husen. Det engagemang och

framöver. Det betyder att koncernens

den kunskap som finns i organisationen

energiprestanda förbättras än mer, då

tas tillvara och har vidareutvecklats

samtliga nyproduktionsprojekt upp-

under 2015. Sedan 2013 genomförs

fyller högt ställda energikrav - minst

kvartalsvis så kallade energiluncher

30 procent bättre än Boverkets krav
(90 kWh/m2 och år) på energiprestanda.

för medarbetarna med externa energiexperter som föreläser. Samtliga tillfällen har varit fullbokade och mycket
uppskattade.
Energi var även en del av hållbarhetsveckan, en intern inspirationsvecka,
som hölls i september (läs mer på sid. 8).
En lördag i november genomförde vi
också en Energidag för kunderna i vår
Bobutik, då vi på ett lättsamt och trevligt sätt informerade de om hur man ska
värna värmen, minska sin elförbrukning och varför det är sämre att ta ett
bad på vintern än på sommaren.
Aktiviteten var välbesökt och många
kunder visade ett genuint intresse för

”I bostaden utspelar sig en stor
del av människors
vardagsliv. Det är
centralt att få mer
kunskap om vardagslivet och den
energianvändning
som är kopplad
till det för att i
framtiden kunna
utforma teknik
bättre.”

frågan, då energi- och klimatfrågan
var ett aktuellt ämne i och med COP21mötet i Paris i slutet av året.
Några exempel på effektiviseringsprojekt som energigruppen genomfört
under 2015 är:

Wiktoria Glad,
universitetslektor vid
TEMA på Linköpings
universitet och projektledare
för ENVAR.

Samarbetsprojekt
Tekniska verken och Stångåstaden
driver idag flera utvecklingsprojekt
tillsammans för att utreda möjlig
samverkan och för att öka kompetensöverföringen mellan bolagen. Dessa
projekt omfattar bland annat utredning av systemeffekter av frånluftsvärmepumpar och avloppsvärmeväxlare, samarbetsform för inventeringar av fjärrvärmekulvertar samt
framtagande av ett arbetssätt för laststyrning inom fjärrvärmenätet. Samverkan sker idag även kring nybyggnation inom Vallastaden och Ebbepark.
Samarbetet om frånluftsvärmepumpar
resulterade under året i ett examensarbete vid Maskintekniska programmet
vid Linköpings universitet. Examensarbetet belönades med utmärkelsen
”Årets exjobb” av branschföreningen
Svensk fjärrvärme.

• Utbyte av äldre FTX-system till mer
energieffektiva. (FTX = Från- och

Stångåstaden och Linköpings universitet

tilluftsventilation med värmeåter-

har ett antal gemensamma projekt igång.

vinning.)

Det femåriga programmet ENVAR

• Datorisering och uppkoppling av
värmeanläggningar.

(Energieffektiva bostadshus – rum för
vardagsliv) startade 2011 och har fokus-

• Tilläggsisolering av vindar.

erat på att lära mer om hur människor

• Temperaturmätning i lägenheterna

använder energi i vardagen. Program-

för att följa upp lägenhetskomforten

met avslutades i december 2015. Energi-

och för att kunna driftoptimera

beteenden i kundernas hem ser vi som

byggnadernas uppvärmningssystem.

mycket viktiga och intressanta i det

Läs mer i Del 1 Verksamheten sid.

totala energieffektiviseringsarbetet på

72-73 om större ombyggnationer i

företaget. Samarbetet med universitetet

fastighetsbeståndet och de energibe-

har gett värdefull input till hur arbetet

sparande projekt som genomförts.

med önskade beteendeförändringar
framöver ska gå till.
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Hållbar region – fjärrvärme- och
fastighetsbolag i samverkan är ett
annat projekt som Stångåstaden
deltar i. Även detta genomförs i
samarbete med Linköpings universitet. Inom detta projekt studeras
hur leverantörer av fjärrvärme
och fastighetsbolag kan utveckla
affärsmodeller som påskyndar
utvecklingen till en resurseffektiv
region med minskad primärenergianvändning, minskade kostnader
och minskad klimatpåverkan.

0%

2011

Solceller
Stångåstaden har i nuläget installerat sammanlagt sju solcellsanläggningar: fyra på Plöjaregatan
i Lambohov, två i kvarteret Vingården i Södra Ekkällan samt en
anläggning på vårt kontor i Ryd.
Under 2015 togs beslut att nya
anläggningar ska installeras under
2016 på Ryds allé (Studentbostäder)
samt på Ryd Centrums fasad.
Vingårdens två anläggningar genererade tillsammans under 2015

2012

2013

2014

2015

1,2%

3,0%

6,2%

7,2%

2016

2017

2018

2019

2020

cirka 52 200 kWh. Anläggningarna på Plöjaregatan producerade
cirka 117 700 kWh. Solcellerna på
vårt kontor i Ryd producerade
cirka 17 200 kWh, vilket motsvarar cirka en tredjedel av årsförbrukningen för den fastigheten.
Anläggningen på Ryds allé förväntas generera cirka 51 100
kWh/år och Ryd Centrums fasadanläggning cirka 20 800 kWh/år.

2021

2022

2023

2024

2025

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

25-25
30 %
Nybyggnation

Ombyggnation

Energiprojekt

Uppmätt besparing

Stångåstadens recept för att nå energimålet 25-25. Gula staplar visar på uppmätt energibesparing. Att jobba
med beteendepåverkan och ny teknik är komponenter som ska finnas med i alla våra byggnationer och projekt.
De har tidigare funnits med som särredovisade ingredienser i receptet, men fr.o.m. i år bakas de in i det andra då
det kan vara svårt att beräkna besparingspotentialen.
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MILJÖANSVAR
Enhet

2013

2014

2015

kWh/m² Atemp

151,4

146,2

143,8

fjärrvärme

%

90,4

90,4

90,4

el

%

9,6

9,6

9,6

BEGRÄNSNING AV FASTIGHETSBESTÅNDETS MILJÖPÅVERKAN
Moderbolaget: Använd energi som förbrukas av
fastighetsbeståndet (normalårskorrigerad)
varav

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

Total

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0,07

0,07

0,05

solfångare

%

0

0

0

Total

kWh/m² Atemp

180,8

176,4

174,5

fjärrvärme

%

72,2

72,5

73,0

el

%

27,8

27,5

27,0

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

16,4

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

kg/m² Atemp

17,3

16,7

fjärrvärme

%

78,3

78,5

78,6

el

%

21,7

21,5

21,4

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

kg/m² Atemp

26,3

25,6

24,8

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

20

fjärrvärme

%

50,0

50,4

50,5

el

%

50,0

49,6

49,5

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

CO2 minskning, basår 2005 Moderbolaget

%

3,6

7,1

8,9

CO2 minskning, basår 2005 Studentbostäder

%

6,9

9,6

12,3

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder, Moderbolaget

%

86,4

86,4

86,4

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder, Studentbostäder

%

89

89

89
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MILJÖANSVAR
Enhet

2013

2014

2015

BEGRÄNSNING AV MILJÖEFFEKTERNA VID FÖRETAGETS FÖRVALTNING
Koldioxidutsläpp från bolagets fordon
Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar

Ton CO2/år

2,4

4,5

3,4

g CO2/km

107

110

107

1,28

BEGRÄNSNING AV MILJÖPÅVERKAN VID BOENDES FÖRBRUKNING
Moderbolaget: Vattenförbrukning i beståndet

Studentbostäder: Vattenförbrukning i beståndet

Moderbolaget: Mängd avfall som produceras i
beståndet, exklusive grovsopor

Studentbostäder: Mängd avfall som produceras i
beståndet, exklusive grovsopor

Total

m³/m² Atemp

1,27

1,29

Varm

l/m² Atemp

-

-

-

Kall

l/m² Atemp

-

-

1,25

Total

m³/m² Atemp

1,32

1,28

Varm

l/m² Atemp

-

-

-

Kall

l/m² Atemp

-

-

-

Kompost

kg/lgh

-

-

-

Restavfall

kg/lgh

316,4

351,7

344,9

Återvinningsmaterial

kg/lgh

121,8

116,8

108,8

Kompost

kg/lgh

-

-

-

Restavfall

kg/lgh

124,2

128,8

122,8

Återvinningsmaterial

kg/lgh

55,1

57,6

57,0

Sedan februari
finns elva kärl
uppställda runt
om i centrum för
textilåtervinning,
och i september
hade elva ton
samlats in.
M I L J ÖA N S VA R
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MILJÖMEDVETNA
STÅNGÅSTADEN

ELEVER PRODUCERAR FILMER
Under våren har Stångåstaden samarbetat
med två gymnasieskolor, en i Linköping och
en i Motala, där eleverna producerat två
återvinningsfilmer åt företaget. Syftet är att
på ett lättsamt sätt lyfta ämnet och få fler
kunder att återvinna.

ÅTERVINNINGSTURNÉ
TILLSAMMANS MED
TEKNISKA VERKEN
Stångåstaden och Tekniska verken har under
2015 genomfört en återvinningsturné. Vi
vill uppmärksamma hur viktigt det är med
återvinning och återbruk för att minska en

VINDKRAFTBOLAGET
BIXIA GRYNINGSVIND
Bixia Gryningsvind AB ägs till största delen
av två kommunägda fastighetsbolag, Stångåstaden och Örebrobostäder. Bolaget äger
vindkraftverk och delar i vindkraftsparker.
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negativ miljöpåverkan. Bland annat har vi
besökt stadsdelarna Lambohov och Ryd,
där det bjöds på barnshow med teater
och sång, tävlingar och roliga aktiviteter.

En ny bilpool
finns i Abisko,
som är en del av
Övre Vasastaden,
en smidig lösning
för kunder som
bara behöver bil
ibland. Att servicen dessutom
innebär en
minskad miljöpåverkan är en
viktig bonus.

I september
genomförde
Stångåstaden en
intern hållbarhetsvecka, där samtliga medarbetare
på företaget deltog
i seminarier och
workshops.

ENERGILÖRDAG I BOBUTIKEN
I slutet av november arrangerades en energidag i Bobutiken
i centrala Linköping. Besökare kunde vara med och tävla
om trevliga priser. Samtidigt var det många som passade
på att ställa frågor till företagets energiteam om hur man kan
minska den egna energiförbrukningen och samtidigt bidra till

Målet ”25-25”
innebär att vi
ska minska
mängden köpt
energi per
kvadratmeter
uppvärmd area
med 25 procent
till år 2025.

en bättre miljö.

ÅRETS EXJOBB
Ett framgångsrikt miljöarbete bygger till
stor del på en engagerad samverkan.
Ett exempel är Stångåstadens och Tekniska verkens projekt i Vallastaden och
Ebbepark. Här har vi bland annat studerat frånluftsvärmepumpar vilket under
året resulterade i ett examensarbete vid
Maskintekniska programmet vid Linköpings universitet. Examensarbetet belönades med utmärkelsen ”Årets exjobb”
av branschföreningen Svensk fjärrvärme.

TEXTILINSAMLING I SAMARBETE MED MYRORNA
Stångåstaden har placerat ut behållare för textilinsamling på elva platser runt
om i Linköpings kommun. Varje år konsumerar vi i Sverige cirka 13 kg textilier
per person. Av dessa slängs cirka 8 kg i soporna. Genom att återanvända
textilier kan vi spara viktiga naturresurser som vatten och energi. Dessutom
används färre kemikalier. I och med ett samarbete med Myrorna och RagnSells kan kunderna skänka kläder, skor, textilier eller accessoarer. Satsningen
har visat att våra kunder uppskattar ökad service för återvinning.

”Ex-jobbet är ambitiöst och
mycket välskrivet. Arbetet har
haft primärenergifokus och
den gjorda analysen är djup
och har beskrivits på ett föredömligt sätt. Ett extra plus är
medverkan av både kund och
leverantör.”
(Utdrag ur juryns motivering)
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23

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. 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. Grunden för långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning är en sund och
god ekonomi som ger oss möjlighet att underhålla fastighetsbeståndet.
24
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FASTIGHETSBOLAG är ofta kapital-

per år. Våra egna planer visar att vi

starka, så även Stångåstaden. Därför är

planerar att bygga över 2 500 bostäder

det viktigt att beskriva den finansiella

i Linköping de närmaste fem åren och

situationen ur ett hållbarhetsperspektiv.

för tillfället har vi 753 bostäder under
uppförande till en kostnad av cirka

Som en långsiktig aktör på denna

5,3 miljarder.

marknad tar Stångåstaden ett stort
samhällsekonomiskt ansvar genom att
betrakta fastigheter som långsiktiga investeringar och inte som transaktioner.
Stångåstaden är en beställarorganisation vilket innebär att all skötsel 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 fastighetsverk-

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.

samheten skatter till samhället, arbetstillfällen samt löner till anställda och

På längre sikt räknar vi med att få igen

köp av leverantörers varor och tjänster.

investeringarna i form av lägre energi-

Stångåstadens finansiella utveckling

kostnader, färre skador, längre livslängd

framgår av förvaltningsberättelsen samt

och nöjdare kunder.

de finansiella rapporterna i årsredovisningen, där även våra finansiella mål
och utfall presenteras. Läs mer i Del 1
Verksamheten sid. 19-25 om affärsrelaterade risker.

Fortsatt nyproduktion
Linköpings kommun har under en lång
följd av år haft en positiv befolkningsutveckling. Det finns idag en tydlig
uttalad bostadsbrist, inga lediga lägenheter, och fortsatt befolkningsökning
i Linköping mellan 1 500 – 2 000 personer per år.

Vi har ett stort
ansvar att tillse att
det finns bostäder
till kommunens
invånare och de
närmaste åren
planerar vi att öka
produktionstakten.

Detta ställer stora krav på oss på
Stångåstaden då ägarens uppdrag till
oss är att vi ska bidra med bostäder till

Ekonomisk hållbarhet – ur
finansiell synpunkt
Stångåstaden är en relativt stor aktör på
den finansiella marknaden, och bör därför föregå med gott exempel och efterfråga mer hållbara alternativ för vår
kapitalanskaffning. Den kraftfulla
satsningen på nyproduktion kommer
medföra att den långfristiga upplåningen ökar med uppåt 2 000 – 3 000 Mkr
för perioden fram till 2017. Vi har ett
stort ansvar för att renovera, bygga om
och bygga nytt på ett hållbart sätt som
gynnar såväl miljön som hela stadens
utveckling. Med så stora investeringar
krävs att vi har goda kontakter och bra
möjligheter att låna upp kapitalet.

kommunens invånare. Vi tar ett stort
ansvar för detta och planerar att de

Därför har vi under året emitterat

närmaste åren öka nyproduktionstakten.

vår första gröna obligation för att

I bolagets nya ägardirektiv står angivet

finansiera klimatsmarta och hållbara

att vi ska uppföra minst 500 bostäder

investeringar. Gröna obligationer är
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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.

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 boendemiljö

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.

Vårt framtida finansieringsbehov
är stort och genom att emittera
gröna obligationer skapar vi ytterligare möjligheter att finansiera
oss genom kapitalmarknaden.

SKATTER
Betalda skatter Tkr

2011

2012

2013

2014

2015

63 769

63 103

64 397

64 091

68 895

EKONOMISK HÅLLBARHET
Enhet

2013

2014

2015

Tkr/lgh

23

27

45

EKONOMISKT ANSVAR OCH FÖRBÄTTRING AV FASTIGHETSBESTÅNDET
Årliga investeringar och underhållskostnader per lägenhet (koncern)

Befintligt bestånd

Årliga investeringar och underhållskostnader (koncern)

Befintligt bestånd

Företagets investeringar i
nyproduktion samt fastighetsförvärv

Mkr

524

493

829

% av total omsättning

47

37

61

Mkr

273

265

352

% av total omsättning

21

20

25

Mkr

0

0

0

% av total omsättning

0

0

0

%

99,9

100

100

Medarbetare (lön)

Mkr

81

91

108

Leverantörer (fastighetsrelaterade kostnader)

Mkr

751

828

834

Myndigheter (skatt)
(koncern)

Mkr

64

64

69

Bank (räntekostnader)
(koncern)

Mkr

102

104

80

Aktieägare (koncern)

Mkr

10

9

8

Nyproduktion
Förvärv

Företagets ekonomiska
uthyrningsgrad

Bostäder

BIDRAG TILL ANSVARSFULL OCH HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING
Utgifternas fördelning per typ av
intressent

26

E KO N O M I S K H Å L L BA R H E T

KUNDRELATIONER
OCH SAMSPEL MED
INTRESSENTER
Vår varumärkesresa har engagerat företagets medarbetare, som aktivt har deltagit i
det strategiska arbetet från värdegrund, vision och ny grafisk profil till den spännande
utmaningen 2015, att skapa en konkret budskapsplattform och en ny Employer Branding
strategi. Och satsningarna har gett resultat. Årets kundundersökningar visar mycket
höga siffror för varumärket Stångåstaden, med hög kännedom om företaget och
ökad uppmärksamhet i våra kommunikationskanaler.
KU N D R E L AT I O N E R O C H SA M S P E L M E D I N T R E S S E N T E R
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REDAN 2012 togs första steget i

varit inriktat på en ny grafisk profil,

arbetat fram en ny strategi och

vår varumärkesresa, då samtliga

budskapsplattform, nytt bildspråk

ett nytt koncept för vår Employer

medarbetare påbörjade ett om-

och ny Employer Branding strategi

Branding. Ett bevis på ett fram-

fattande värdegrundsarbete. Det

som ska vara en naturlig del av

gångsrikt arbete är de två nomi-

blev en plattform till de följande

varumärket och visionen. Genom

neringar vi fick för vår Employer

stegen, där vi under de senaste

externa och interna intervjuer

Branding på Universum Awards.

åren har tydliggjort vår affärs-

samt undersökningar har vi skapat

Vi är nominerade för vårt arbete

idé och gemensamt formulerat

en bild av vilka budskap vi ska nå

med kompetensförsörjning och

en offensiv vision – Ett steg före.

ut med och hur vi ska uppfattas.

marknadsföring av Stångåstaden

Visionen ska genomsyra oss så-

som arbetsgivare. Stångåstaden

väl internt, i alla medarbetarnas
inställningar och ageranden, som
externt i våra budskap. Jämsides
med visionsarbetet har vi också
formulerat en målbild 2025, som
består av ett antal punkter där
Stångåstaden ska ta en tätposition. Vi har även vitaliserat vår
grafiska profil som ska upplevas
dynamisk och framtidsinriktad.
Läs mer om vår målbild under
Affärsidé, Mål och Strategier,
Del 1 Verksamheten, sid. 9-18.
Under 2015 har arbetet främst

Uppmärksammad Employer
Branding
Stångåstaden är ett företag med
stort kundfokus, vilket kräver
ständiga förändringar och en lyhördhet för vår marknad. Varumärkesresan är en anpassning
till vår tid, marknad och våra
kundgrupper. Vi vet också att ett
starkt och vitalt varumärke har
en avgörande betydelse när vi
ska rekrytera nya medarbetare.
Det bidrar till uppmärksamhet,
kunskap, positiva attityder och
trygghet. Därför har vi under året

är en av fem nominerade och prisutdelning är i mars 2016. Stångåstadens vd, Fredrik Törnqvist,
vann priset som årets vd av Universum Awards för sitt engagemang
kring frågor om vår organisation
och Employer Branding.

Värdefull input från omvärlden
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,

VÅR VARUMÄRKESRESA
2015
2014
2013
2012

Ny vision
och
vitaliserad
affärsidé

Vitaliserad
grafisk
profil
Målbild
2025
skapas

Implementering av vår
värdegrund

Värdegrundsarbetet startar
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Ny
budskapsplattform

Ny
Employer
Branding
strategi

Hållbarhet
storytelling

Ledarskapsprogram
om ”värdebaserat
ledarskap”

Ett steg före
labb startar

men även på vår webbplats, kundtid-

olika skeden. Våra kunder ska känna

ning, vårt nyhetsbrev, våra utskick och

sig trygga, ha möjlighet att påverka

aktiviteter i bostadsområdena. Servi-

och vara nöjda med sitt boende.

ceindex och produktindex slår rekord i

Kontakten med omvärlden och möjlig-

årets undersökning och för sjunde året i

heten att lyssna på våra intressenter

rad har vi Sveriges nöjdaste kunder i vår

har hög prioritet i vårt arbete. Vi tror

kategori. Indexresultatet, som vi an-

att engagerade och delaktiga kunder

vänder när vi jämför oss med andra bo-

skapar en stark samhörighet och ett

lag och tävlar om AktivBos kundkris-

bättre boende för alla.

tall, ligger i år på 85,6 procent (84,0).
De största förbättringarna i service-

Idag är vi aktiva i sociala medier, där

index finns inom trygghet, inre skötsel,

antalet följare växer snabbt. På vårt

tillgänglighet och bemötande.

instagramkonto har vi bland annat
gästinstagrammare, till exempel från

Under 2014 togs beslutet att rekrytera

vår vd till våra kunder, vilket har

en kundpanel med unga deltagare

skapat uppmärksamhet. På Facebook

mellan 18 och 25 år. Det ger Stångå-

publicerar vi senaste nytt om vår

stadens ledning tillgång till en värde-

verksamhet, projekt, evenemang och

full Advisory Board, samtidigt som de

kampanjer. Vid årets slut hade vi drygt

medverkande får ett betalt uppdrag,

7 000 följare på Facebooksidan. Även

som ger dem möjlighet att påverka och

LinkedIn är en viktig kanal, inte minst

även få insyn i hur Stångåstaden fung-

när det gäller Employer Branding, och

erar. Vi har även genomfört ett antal

under året har bland annat vår vd

fokusgrupper med våra kunder för att

varit gästbloggare här.

Priset Årets Vd
inom Employer
Branding tilldelas
Stångåstadens vd,
Fredrik Törnqvist
för sitt engagemang
kring frågor om
vår organisation
och Employer
Branding. Priset
delades ut av
Universum
Awards.

diskutera miljömärkning av fastigheter.
Här fick vi fram värdefulla synpunkter

Under 2015 lanserades vår nya, res-

kring vad de efterfrågar och tycker är

ponsiva webbplats och kundunder-

prisvärt.

sökningen visar att användandet av
den här informationskanalen ökar.

I november deltog vi i en Omnibus-

Nu arbetar vi med att kunna erbjuda

undersökning i Linköping, för att

fler digitala tjänster som underlättar

undersöka intresset för vår nypro-

våra kunders vardag. Uppskattat är

duktion. En annan slags omvärlds-

också möjligheten att få kundinfor-

bevakning står Almedalsveckan för

mation via e-post och sms. Det är en

där Stangastaden deltog i flera evene-

snabb kontaktväg för en viss typ av

mang och seminarier, bland annat

nyheter till en väl avgränsad målgrupp,

ett om sociala upphandlingar och ett

till exempel de boende i en viss trapp-

om energifrågor tillsammans med

uppgång eller för den som söker nytt

Örebrobostäder.

boende i nyproduktion.

Mötet med våra kunder
Den viktigaste vägen till kunskap och
dialog är det dagliga mötet med våra
kunder, fysiskt och digitalt. Stångåstaden ska vara en stark aktör med attraktiva erbjudanden för boende i livets

Film är en annan viktig kommunikationskanal, som bland annat speglar
Stångåstadens företagskultur. Här
visar vi allt från våra instruktionsfilmer och tips till mer personliga
platsannonser på YouTube.
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Glädjande är också att vår egen kund-

att nå ända fram. I Skäggetorp har

tidning Välkommen hem, med en ut-

vi nu tagit fram väggskyltar för städ-

gåva på cirka 20 000 exemplar, har

material i en tvättstuga för att skapa

ett högt läsvärde. Den senaste kund-

en trevligare och mer ordnad miljö.

undersökningen visar att 76,6 (69,5)
procent av läsarna uppger att de läser
tidningen. En av anledningarna till
det ökade intresset är våra nya lokala
sidor, där vi producerar unikt innehåll
för våra områden. Vi tar fram tio olika
editioner, för att göra tidningen ännu
mer intressant och målgruppsanpassad.
Ett nyhetsbrev bifogas utskicken av

Samarbeten och evenemang
För att erbjuda aktiviteter inom kultur
genomfördes Culture Camp under jullovet med en mängd aktiviteter i samarbete med Östergötlands museum,
Folkuniversitetet och KFUM. Även
konstkollot i Skäggetorp är en satsning
för att få barn och ungdomar att upptäcka kulturens betydelse.

hyresavier och kan innehålla såväl

För att nå ut med
vår information
till alla våra
kunder har vi
under 2015 gjort
undersökningar
tillsammans med
Funka.

information som erbjudanden. An-

Genom samarbete med CoderDojo har

delen kunder som tar del av dessa har

vi även medverkat på datorläger vid

ökat från 51,6 procent till 68,5 procent

två tillfällen under året. Coder Dojo

under 2015. De som har valt auto-

Summer Camp i Mjärdevi gav ungdo-

giro eller e-faktura får nyhetsbrevet

mar en möjlighet att testa programme-

digitalt, vilket är nytt för året.

ring, dataspel och att bygga robotar.

Kommunikation för alla
För att nå ut med vår information till
alla våra kunder har vi under 2015
gjort undersökningar tillsammans
med Funka, ett företag som arbetar
med tillgänglighet vad gäller innehåll,
design och teknik i digitala gränssnitt.
Bland annat har användartester för webben genomförts, likaså har vi testat våra
trycksaker för att ge underlag till förbättringar som kan öka tillgängligheten.

Ett spännande evenemang under året
var East Sweden Hack, där Stångåstaden medverkade som partner. Det
här är ett strategiskt led i vår Employer
Branding, för att profilera oss inom
IT-området.
Traditionsenligt har Stångåstadens
hockeystipendium delats ut till en tjej
och en kille som utmärkt sig extra.
Årets stipendiater blev Annie Sjöstrand
och Jakob Ekelund.

Under 2014 gjorde vi en kundundersökning för att undersöka behovet

Vid Linköpings näringslivsgala delade

av information på andra språk än

Stångåstaden ut priset till Årets visionär.

svenska. Det har också fått till följd att

Det gick till Linköpings universitet

vi nu informerar på lättläst svenska,

för deras insats som nytänkare och

som ett pilotprojekt i Skäggetorp.

intresse för utveckling.

Framgångsrik kommunikation är
grunden för att skapa kunskap och

Ett av årets mest uppskattade evene-

engagemang bland våra kunder.

mang för hela familjen är Familjens
Dag i Trädgårdsföreningen, där Stångå-

30

Vi testar även att förbättra den visuella

staden är en av huvudarrangörerna.

kommunikationen, som ett grepp för

Här kan alla åldrar delta i en mängd
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Familjens Dag i Trädgårdsföreningen.

olika gratis aktiviteter, tävlingar

initiativ som fortsätter att locka

oss och fler Linköpingsbor kan ta

och njuta av trevlig underhållning.

många besökare. De inspirerande

del av Bobutikens attraktiva utbud.

lägenheterna är ofta inredda utiStångåstaden har under året ana-

från olika stilar och teman. För-

lyserat sina föreningssamarbeten,

utom att detta ökar kännedomen

för att hitta en bra balans utifrån

om Stångåstadens utbud, är det

kundernas intressen. Vi har genom-

en möjlighet att visa hyresrätter-

fört en kundundersökning som en

nas standard. Flera av visnings-

del av analysen. Utifrån resultatet

lägenheterna har även blivit färg-

i undersökningen har vi sett över

starka reportage i kundtidningen

vår strategi för föreningssamarbe-

Välkommen hem.

ten, för att tillmötesgå kundernas
önskemål med ökad kundnöjdhet
som följd. Den nya strategin kommer att börja implementeras under
2016. Idrotten har alltid haft en
stark position, men nu ser vi över
våra erbjudanden, bland annat
inom kultur och musik.

Visning av lägenheter
Vi har fortsatt satsningen på öppna
visningar av nyproducerade och
nyrenoverade lägenheter, ett

Nya Bobutiken
Flytten av Bobutiken från Tornet
till centrala Linköping har blivit
en succé. Här har vi sedan mars
månad samlat alla kundärenden
på ett ställe, med bland annat kontraktsskrivning, beställning av tillval, nyckelutlämning, visning av
nya projekt och arrangerade kunddagar. I takt med att nyproduktionen ökar, blir det enklare för fler
intresserade att göra ett besök hos

Fokus på kvalitets- och
innovationsarbete
Kvalitets- och innovationsarbetet
är ett av Stångåstadens affärskritiska områden och finns nu också
med i affärsplanen. Företaget
arbetar utifrån en projektmodell
med tydlig styrning i projekt inom
verksamhetsutveckling. Under året
har arbetet med att implementera
och förbättra projektmodellen fortsatt. Syftet är att förenkla arbetssätt och metoder, samtidigt som
projektledarnas kompetens ökar
och projektets roller blir tydligare.
Stångåstaden främjar delaktighet
och engagemang i arbetet med
processförbättringar. Förbättringsförslag genomförs kontinuerligt
och de avvikelser som lyfts upp
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tas emot positivt och åtgärdas.
Definierade kvalitetsmål för hela
verksamheten tydliggör vad vi ska
leverera, hur vi ska utvecklas och

STÅNGÅSTADENS MARKNADS- OCH
KOMMUNIKATIONSKANALER

hur vi stärker vår ställning som
STÅNGÅSTADEN.SE

FACEBOOK

Webbplats med information, tjänster

Företagssida med information och

och “Mina sidor”.

kundservice.

påbörjades under året för att ta

MINA NYHETER

SNAPCHAT

fram ett projektstyrningsverktyg.

Nyhetsbrev med information och

Stångåstaden bakom kulisserna.

Nästa steg blir ett dokumenthante-

erbjudanden till kunder. Distribueras

ringssystem och ett processverktyg.

med hyresavin och digitalt.

Stångåstadens innovationssats-

VÄLKOMMEN HEM

ning har tagit nya kliv under året.

Välkommen hem är vår kund-

Det här är ett led i en strategisk

tidning som under 2015 har

LINKEDIN

satsning där kreativitet och inno-

producerats i lokala upplagor.

Information om Stångåstaden

ett föredöme.
Under 2015 har arbetet med digitalt stöd fortsatt. Ett nytt projekt

YOUTUBE
Filmad information med inspiration,

vationskultur värdesätts. Tre

instruktioner och tips.

som arbetsgivare.

innovationslabb har genomförts,

E-POST

för att inspirera och strukturera

Information och erbjudanden

INSTAGRAM

idéer i organisationen. Det här är

till kunder.

Inspirationskanal.

ett stort värde för hela organisa-

SMS

ÅRSREDOVISNINGEN

tionen. Arbetssättet har medfört

Information till kunder.

Årlig utkommande information

en spännande utmaning som har

mätbara resultat, såsom en ökad

om året som gått samt den legala

kunskap och förståelse för före-

redovisningen.

tagets vision och framtid.
En innovationsledningprocess
har arbetats fram som ska hantera
innovationslabben, men även
idéer och utvecklingsförslag i
vardagen. Under våren 2016
kommer ett pilotprojekt att stå
klart som handlar om ständiga
förbättringar i vardagen. År 2016

Stångåstaden har genomfört en årlig mätning av Linköpingsbornas attityd

startar också Kreativitetsbanken

till varumärket sedan 2007. Andelen som är positiva till att bli kunder hos

- en idé som föddes på ett av våra

Stångåstaden nästa gång de flyttar visar följande utveckling.

labb och som vi nu gör verklighet av. Var och en av våra medarbetare ska varje år kunna
använda åtta timmar arbetstid
som ”kreativitetstid”, vars mål
är att generera och arbeta med

57 %

59 %

65 %

2007

2013

2015

nya idéer.
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VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER
Enhet

2013

2014

2015

Kvinnor

%

47

48

39

Män

%

53

52

61

Kvinnor

%

33

33

33

Män

%

67

67

67

%

83,6

84

85,6

Företaget utvärderas av extern revisor

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part

Ja/Nej

Nej

Nej

Nej

Företaget arbetar med boinflytande

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Företaget arbetar enligt en extern certifiering av
ledningssystem, till exempel ISO 14001

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande
hållbarhetskriterier

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

ANSVARSFULLT BESLUTSFATTANDE OCH FUNGERANDE LEDNINGSSYSTEM
Andel kvinnor och män i styrelsen

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen

RELATIONER TILL INTRESSENTER OCH HÄNSYN TILL DERAS INTRESSEN
Andel av företagets kunder som är nöjd med sitt boende

Serviceindex

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

KU N D R E L AT I O N E R O C H SA M S P E L M E D I N T R E S S E N T E R
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MARINA
KARLSSON
BOENDE

Hyresrätt i innerstaden – ett
fint och smidigt boende. Det
är bekvämt och vi vet vad det
kostar varje månad, vilket gör
att vi kan lägga mer tid på våra
intressen.
FAMILJ

Sambo.
SYSSELSÄTTNING

Områdesansvarig i Skattegården, Skäggetorp.
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P O R T R ÄT T

”STÅNGÅSTADEN HAR STARTAT ETT
PROJEKT I SKATTEGÅRDEN, FÖR ATT
UTVECKLA STADSDELEN TILL ETT TRYGGARE OCH MER ATTRAKTIVT BOENDE.
DET ÄR OMVÄXLANDE OCH UTMANANDE
OCH JAG GILLAR MÖTET MED OLIKA
MÄNNISKOR.”

AFFÄRSOMRÅDE
AFFÄRSOMRÅDE
BOENDE
LOKAL - PORTRÄTT
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HR OCH
ARBETSMILJÖ
En ökad nyproduktion och ombyggnadstakt ställer allt högre krav på Stångåstadens
organisation. Vi blir fler, vi arbetar annorlunda och vi vill ständigt bli bättre. Då är
företagets gemensamma plattform viktigare än någonsin – vår värdegrund, vision
och vårt varumärke. Tillsammans har vi utkristalliserat de värdeord som beskriver
vår verksamhet och anda: trygga, professionella och aktiva.

DET OMFATTANDE värdegrunds-

är viktiga då de representerar

visat sig vara både ett stöd och en

arbete som startade 2012 har

Stångåstaden vid besök hos våra

bekräftelse. Det är ett offensivt

under året fortsatt med fokus på

kunder. Under hösten 2016 går

och medvetet ställningstagande,

att stärka ledarskapet. Syftet är

vi vidare med samtliga anställda

som präglar vårt företag.

att skapa en medvetenhet kring

som ska diskutera medarbetar-

såväl egna som företagets värde-

skap och vad det innebär.

ringar och hur dessa påverkar det
dagliga arbetet. För att lyckas krävs

En gemensam värdegrund som är

insikt och en samsyn. Samtliga

naturligt förankrad i vardagen

ledare har träffats tre gånger och

skapar förutsättningar för en

två tillfällen återstår under 2016.

ökad kundnöjdhet, bilden av en

Mellan varje tillfälle går ledarna

attraktiv arbetsgivare och hyres-

vidare med övningar och diskus-

värd samt ett positivt arbetsklimat.

sionsfrågor inom sin enhet.

Under 2015 har värderingarna
brutits ned till tre korta spelregler

Stångåstadens värdegrundsambas-

för varje ord – trygga, professio-

sadörer har också involverats i

nella och aktiva. Tanken är att

processen, för att tidigt bli ett

skapa samsyn och att alla ska ha

naturligt stöd i verksamheten.

lätt att ta dem till sig samt kunna

Likaså får många av våra externa

applicera dem i vardagen och ge

samarbetspartners och leveran-

återkoppling.

törer ta del av en utbildning, bland
annat i form av en film med efterföljande frågor kring vår värdegrund och vårt gemensamma förhållningssätt. Våra entreprenörer
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Visionen leder rätt
Den vision som togs fram med
hjälp av samtliga medarbetare
– Ett steg före – har under 2015

Uppmärksammade föredömen
Ett sätt att göra värdegrundsarbetet levande i vardagen är utnämningen av en ”Drömkollega” varje
kvartal. Här lyfter vi en person
som är ett föredöme för vår värdegrund, som bör uppmärksammas
och som är ett föredöme för oss
alla. Ett stort värde har även våra
tolv ambassadörer som förmedlar
information till verksamheten och
är en länk till cheferna.
Omorganisation
I slutet av året har företagets vd
och HR-chef på nytt besökt hela
organisationen, där vi haft givande
sittningar i mindre grupper och
öppet diskuterat verksamheten.
Resultatet från tidigare möten
blev bland annat en organisations-

förändring och att vi öppnade en

rekrytering. Fastighetsbranschen

Bobutik i centrala Linköping våren

går på högvarv, vilket får till följd

2015. Där har vi samlat allt det

att det är brist inom vissa kompe-

kunden behöver såsom uthyrning

tenser, bland annat byggprojekt-

av lägenheter, nyckelutlämning,

ledare. Stångåstaden står inför en

tillval och utställning av nypro-

rekordstor nyproduktion och om-

duktion samt ombyggnation.

byggnation, vilket ställer höga krav

Under året har nya medarbetare

på rekrytering. Samtidigt märker vi

rekryterats och organisationen har

inte av generationsskiftet lika tydligt

utvecklats och nu landat som det

som flera andra företag i branschen.

var tänkt. Bobutiken är idag den

Vid årets slut var vi 162 medarbe-

serviceplats, det skyltfönster och

tare (146) i koncernen. Under 2015

den naturliga mötesplats som am-

har vi genomfört ett 50-tal rekryter-

bitionen har varit, vilket årets Ak-

ingar, varav 17 har tillsatts internt.

tivBo undersökning (mäter kundnöjdheten) är ett tydligt bevis på.

För att möta det ökade rekryteringsbehovet har Stångåstaden

Att vara en attraktiv arbetsgivare
Ett av företagets affärskritiska områden är att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är en förutsättning för
att vi ska lyckas nå våra mål. Vi
måste arbeta långsiktigt med kompetensförsörjning och stärka vår
organisation och våra medarbetare
genom kompetensutveckling och

tagit fram en Employer Branding
strategi –en långsiktig plan för hur
vi ska marknadsföra oss. Läs mer
i Del 2 under kapitlet Kundrelationer och samspel med intressenter sid. 28. Stångåstaden nominerades som Årets nykomling i Universums karriärbarometer 2015.
Samtidigt är Fredrik Törnqvist

också nominerad till Årets vd.

Ny medarbetarundersökning
För att utveckla oss och bli ännu
bättre har vi tagit steget att byta
medarbetarundersökning till en
undersökning där vi kan göra jämförelser med andra branscher och
företag. Vi anlitar nu Great Place
to Work och den första enkätundersökningen har genomförts med
gott resultat. I slutet av året skrevs
en kompletterande rapport som beskriver vår verksamhet, trivsamma
arbetsplats och personalpolitik.
Rapporten kommer att granskas
av Great Place to Work. Vid en stor
gala under mars 2016 positionerades Stångåstaden på listan över
Sveriges 25 bästa arbetsplatser. Vi
ligger bland de 25 bästa arbetsplatserna i Sverige i kategorin medelstora organisationer (50-249 anställda). Rankingen bygger på en
undersökning som besvarats av
cirka 43 000 medarbetare.

HR OCH ARBETSMIL JÖ
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Aktiv kompetensförsörjning
Under året har vi tagit fram en ny process för kompetensförsörjningen och ett
pilotprojekt har pågått som ska definiera
yrkesroller utifrån vår affärsplan och
våra mål - vad ska man göra och vad krävs
det för kompetens för att utföra arbetet. I
samband med utvecklingssamtal görs en
gap-analys, med ett fokus på varje individ
och personens möjligheter och behov. Tydliga beskrivningar skapar en beredskap för
såväl medarbetaren som företaget i stort
och resultatet blir en mer individuell och
anpassad utbildning för var och en.

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 i den
så kallade Utmaningen i samarbete med
Stångåstaden och Ung Företagsamhet.
100-jobbarna är ett samverkansprojekt
mellan Arbetsförmedlingen, kommunen

Under tre
dagar fick
30 ungdomar
jobba i
Utmaningen.

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.

Ett flertal utbildningar har genomförts
2015, bland annat inom hyresjuridik,

Utbildning för framtiden

fastighetsägaransvar, hot/våld/brand och HLR. För

Vi arbetar mycket aktivt med framtidens nya med-

Stångåstadens chefer har det värdebaserade ledarska-

arbetare och deltar därför på olika arbetsmarknads-

pet och arbetsmiljöansvaret varit i fokus. Även Stån-

dagar på universitet, samt håller föreläsningar på

gåstadens grundläggande ledarskapsutbildning har

gymnasieskolor, KY-utbildningar och universitetet.

fortsatt under året. Nytt är att nyckelpersoner utan

Ambitionen är att väcka intresse för kommande

personalansvar fått möjlighet till motsvarande utbild-

yrkesval och att lyfta medvetenheten kring hela bran-

ning. Stångåstaden deltar även i SABOs traineepro-

schen. Som en följd av detta tar Stångåstaden emot

gram med syfte att få in fler högutbildade i verk-

flera exjobbare och praktikanter på företaget.

samheten. Och vid Eurhonets internationella Junior
Academy deltog två medarbetare för att utbyta erfarenheter, men också för att utveckla sina analytiska samt
strategiska förmågor.

Mångfaldsstrategi
Stångåstaden ser nyttan av en bred mångfald i vår
verksamhet. Utifrån ett affärsmässigt och samhällsnyttigt perspektiv vill vi fortsätta arbeta med mångfald i vår vardag. Vi samarbetar med Mitt Liv – en
organisation för mångfald och integration. Tillsammans tar vi nu fram en mångfaldsstrategi med fokus
på våra medarbetare, men också hur vi arbetar och
agerar i vara bostadsområden.
Sommar- och extrajobb
Återigen valde Stångåstaden att anställa årets sommarjobbare utifrån en audition – och succén var på nytt
ett faktum. 450 engagerade personer, även de utan ett
egentligt cv, fick chansen att berätta varför man vill ha
ett sommarjobb och beskriva sina positiva egenskaper.
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Krishantering
Företagets interna krisarbete har implementerats
under 2015 och frågorna är numera en del i introduktionen för alla nyanställda. Nästa steg är att se
över den externa krishanteringen, utifrån den föränderliga hotbild som råder idag.
Friskvård och förmåner
Stångåstaden präglas av en aktiv anda, vilket också
visar sig i våra satsningar på friskvård och motion.
Varje medarbetare har en ”friskvårdspeng” med olika
alternativ för hur den kan användas. Vår idrottsförening arrangerar även olika friskvårdsaktiviteter som
alltid är mycket populära.
Pensionsfrågor för alla
Företaget har bytt pensionsmäklare och nu får samtliga
medarbetare pensionsgenomgångar med värdefull
information om valmöjligheter, försäkringar och hur
man tryggar sin framtid.

GOD ARBETSMILJÖ
Enhet

2013

2014

2015

LIKA TILLTRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN OCH ARBETSVILLKOR
Anställningsform

Ålder

Heltid

%

99

93

94

Deltid

%

1

6

6

Tillsvidare

%

94

95

92

Visstid

%

6

5

8

Kvinnor

Män

Tillfällig anställning, med ersättning

18-29 år

8

8

8

30-44 år

33

35

30

45-54 år

31

28

31

55-64 år

15

19

19

65 år -

0

0

0

Totalt

87

90

88

18-29 år

3

5

9

30-44 år

23

20

25

45-54 år

11

9

13

55-64 år

11

12

10

65 år -

2

2

0

Totalt

50

48

57

Antal

79

73

96

Tjänstemän män

kr/månad

38 706

37 672

34 879

Tjänstemän kvinnor

kr/månad

30 866

32 377

33 874

Kollektivanställda

kr/månad

_

_

21 938

kr/anställd

15 295

17 570

20 919

timmar

-

-

-

Praktik* och säsongsjobb

LÖNER
Fördelning av snittlön**

ANSTÄLLNINGSBARHET OCH KARRIÄRUTVECKLING
Utbildningsinsatser för personalen kursavgifter***

Utfall

Utbildningstimmar per anställd och år

MEDARBETARES HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Frånvaro

Total frånvaro

%

2,98

3,34

2,85

Andel av frånvaron som beror på:

Olycksfall i arbetet

%

0,01

0,01

0,01

%

84

94

89

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - trivselindex
Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy?

* med praktik avses praktikant med någon form av ersättning
**exklusive VD-lön 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 och 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 fjärrvärmen är grön.
			
Atemp		
Uppvärmd yta mer än 10˚C.				

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

El

KWh

Utsläpp per enhet
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.

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

stangastaden.se

