Stångåstadens

Hållbarhetsredovisning 2019
Vi har alla ett stort ansvar för att utveckla en hållbar framtid.
Inte minst Stångåstaden. Genom långsiktighet och helhetssyn
när det gäller hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter
vill vi vara ett föredöme bland bostadsbolag i Europa. Vår vision,
vår värdegrund och vår affärsplan går hand i hand i vår vilja
att ligga ett steg före i hållbarhetsarbetet.
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Hållbarhet är kanske den allra största och viktigaste framtidsfrågan.
Stångåstaden har höga ambitioner och vill vara ett föredöme inom hållbarhetsområdet. Det är avgörande för ett företags framgång och varumärke
idag. Frågan är givetvis mycket strategisk och finns med i kärnan av bolagets vision, som ett strategiskt målområde i affärsplanen och i ägardirektivet.
Hållbarhetsarbetet är brett och handlar om allt från minskad klimatpåverkan
och stadsdelsutveckling till lönsamma investeringar och gröna obligationer.
För att minska vår klimatpåverkan arbetar vi vidare med målet 25-25 som
innebär att vi ska spara 25 procent köpt energi till år 2025. Vi jobbar brett
med ombyggnationer, energisparåtgärder och beteendeförändringar men
satsar även på förnyelsebar energi i form av solenergi och vindkraft. Vi
arbetar även med avfall och transporter för att minska klimatpåverkan.
Stångåstaden är också certifierade enligt ISO 14001 sedan många år för
att effektivt styra och ständigt förbättra vårt miljöarbete.
På senare år har vi höjt tempot rejält kring social hållbarhet. Samhällsutveckling med ökad otrygghet kräver att vi är med och kraftsamlar för att
skapa ett ännu bättre Linköping. Det innebär till exempel att vi driver stadsdelssatsningar med nya förvaltningsmodeller i Skäggetorp, Berga och Ryd.
Stångåstaden har också en mängd föreningssamarbeten och vi arbetar
med att stärka sysselsättningen bland annat genom att ställa sociala krav i
upphandlingar. Vi driver även projektet Linkstep i samverkan med Linköpings
kommun för att bidra till ökad sysselsättning.
Vi arbetar även med ekonomisk hållbarhet. Ett bostadsbolag hanterar mycket stora ekonomiska värden och
bolaget är mitt inne i en period med historiskt tunga
investeringar. Det är oerhört viktigt att vi hushåller med
våra resurser på bästa sätt och ser till att de investeringar vi gör är långsiktigt lönsamma. Stångåstaden har
även kopplat finansieringsverksamheten till hållbarhet
genom att emittera gröna obligationer där kapitalet
viks åt att finansiera bygg- och renoveringsprojekt med
starkt miljöfokus.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden
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AB Stångåstaden äger och förvaltar drygt 18 500 lägenheter och är
därmed kommunens största hyresvärd. Av dessa lägenheter är drygt 4 200
studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder
i Linköping AB. Därutöver finns ett trettiotal bostäder av speciell kultur
historisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter i Linköping AB. Utbudet
av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till nyproduktion.
Dessutom finns c:a 450 lokaler i vårt fastighetsbestånd.

I siffror

Företagsfakta

Enhet

Fastighetsbestånd

Antal lägenheter

Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök *

1 rum och kök

Antal

Företagets anställda

1 756

1768

1 781

5 321

5379

5 461

4 466

4512

4 518

4 rum och kök

2 127

2162

2 175

409

411

431

14 079

14232

14 366

Studentlägenheter

Företagets omsättning

2019
18 548

2 rum och kök

Lägenheter exkl. Studentlägenheter

Genomsnittlig hyra

2018
18 469

3 rum och kök

> 5 rum och kök
Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde

2017
18 301

4 185

4201

4 214

Kr/kvm

1 091

1109

1 211

Mkr

1 483

1452

1 522

175

183

184

Antal

*Avser endast Moderbolaget.
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Affärsidé
Stångåstaden erbjuder ett varierat och attraktivt utbud av bostäder i olika
prisklasser, där stor valfrihet och god service bidrar till långsiktiga kundrelationer. På ett aktivt och hållbart sätt utvecklar vi fastigheter och stadsdelar i
syfte att främja Linköpings utveckling.

Ägardirektiv
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AB Stångåstaden ägs av Linköpings Stadshus som i sin tur ägs av Linköpings
kommun.
Ägardirektiven är en övergripande vägledning för hur Stångåstadens
ägare vill att bolagets arbete ska bedrivas och vilka syften som ska uppnås. Enligt ägardirektiven ska Stångåstaden verka för att Linköping ska
uppfattas som en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet
i genom att medverka till att det finns goda, sunda och prisvärda bostäder
och kommersiella lokaler i kommunens större bostadsområden och tätorter.
Våra ägare lyfter även fram bostadsbyggande, social hållbarhet, miljö och
klimatpåverkan och affärsmässighet som grundpelare i uppdraget.

Vår vision, strategiska målområden och våra värderingar
Utvecklingen av affärsverksamheten bygger på en helhetssyn där en stark
vision utgör kärnan. Koncernen har en vision som antagits av styrelsen
– Ett steg före. Den beskriver vad vi ska uträtta till år 2025 och konkretiserar vår framtidsvision för Linköping, kunderna, medarbetarna och en hållbar
framtid. Visionen innebär att vi ska vara ett företag som ligger i framkant
och driver utvecklingen i branschen.
För att vision och mål ska uppnås krävs fokus inom ett antal prioriterade
områden. Bolaget har därför satt upp ett antal Strategiska målområden
med beskrivningar över vad vi vill ha åstadkommit på tre till fem års sikt.
De Strategiska målområdena för de kommande åren är Kund, Fastighet,
Ekonomi, Medarbetare och Hållbarhet.
Våra värderingar, Trygga, Professionella och Aktiva, talar om hur vi ska
agera för att nå vår vision. Tryggheten är grunden till vårt professionella
agerande och vårt aktiva förhållningssätt tar oss framåt.
Trygga, professionella och aktiva.
Det är de värdeord som leder våra
medarbetare i arbetet för att ligga
ett steg före.
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Styrning
Koncernen styrs genom moderföretagets styrelse och koncernledning,
samt genom styrelser i Studentbostäder i Linköping och i Kulturfastigheter i
Linköping. Koncernledningen leds av AB Stångåstadens VD och består av
följande: VD, Förvaltningschef, Fastighetschef, VD för Studentbostäder samt
Kulturfastigheter, Chef Affärsstöd och HR samt Marknads- och kommunikationschef. Inom koncernen, under VD, finns en avdelning som är övergripande ansvarig för hållbarhetsarbetet. Det operativa ansvaret för kvalitets-,
miljö- och arbetsmiljöarbetet ligger hos linjecheferna.
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Om hållbarhetsredovisningen
Stångåstaden tog fram sin första Hållbarhetsredovisning 2009. Fram
till 2018 redovisade vi enligt en standard framtagen inom Eurhonet,
EURO-GR, men fr.o.m. i år redovisar vi enligt GRI (Global Reporting Intitiatives) Standards, kärnnivå. Detta medför att vi tagit fram en del nya indikatorer som vi rapporterar på. För vissa indikatorer är därför endast data för
2019 redovisat, medan det för andra indikatorer är data för den senaste
treårsperioden.
Redovisningen är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e
kapitel.De enheter som ingår i hållbarhetsredovisningen är moderbolaget
AB Stångåstaden samt dotterbolagen Studentbostäder i Linköping AB,
Kulturfastigheteri Linköping AB samt TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller
Stångåstadens huvudkontor. AB Stångåstadens hållbarhetsredovisning för
2019 avges av styrelsen.

Koncernen Stångåstaden

M O D E R B O L AG

AB STÅNGÅSTADEN

D OT T E R B O L AG

Studentbostäder
i Linköping AB

Kulturfastigheter
i Linköping AB

TGS Fastigheter
nr 3 AB

Läs mer under rubriken Koncernen/Företaget/Stångåstaden på sid 48.
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För en hållbar framtid
Stångåstadens vision är Ett steg före.
Vår vision för en hållbar framtid är: I många år har hållbarhet genomsyrat
allt vi gör och år 2025 är Stångåstaden ett föredöme bland bostadsbolag
i Europa. Vårt egenutvecklade program för effektivitet och ständiga förbättringar ligger till grund för hållbarhetsarbetet och vi bjuder in kunder och
intressenter i alla stadsdelar att delta aktivt på olika sätt. Tillsammans hjälps
vi åt att tänka och agera klimatsmart, och med gemensamma krafter skapar
vi trygghet i våra bostadsområden så att alla människor, oavsett generation
eller kultur, kan känna sig välkomna hem. Stångåstaden står för utveckling,
långsiktighet och hållbarhet. Nu och i framtiden.
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Våra principer styr
Vår ambition är att hållbar utveckling ska vara en naturlig del i det dagliga
arbetet. I organisationen finns stor kunskap, stort engagemang och stor
möjlighet att påverka. Delaktighet är avgörande för att nå resultat.
Som långsiktigt och ansvarstagande bolag är det självklart för oss att
använda resurser effektivt – både när vi bygger nytt, vårdar våra fastigheter
och tar hand om våra kunder. Vi driver en rad projekt inom hållbarhet.
Ambitionen är att Stångåstadens inverkan på naturen ska begränsas så
långt det är möjligt, och att våra kunder ska få bättre levnadsvillkor och
ökad trivsel och trygghet.
Den hållbarhetspolicy vi tog fram 2017, och som godkänts av styrelsen,
ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet – social, miljömässig
och ekonomisk – finns noggrant angivet i vårt ägardirektiv.
Vi har undertecknat en gemensam uppförandekod för europeiska bostadsbolag. Den bygger på ekonomiskt ansvar och hållbarhet, lokal social
hållbarhet, god verksamhetsstyrning, god relation med intressenter samt
ansvarsfull arbetsmiljö.
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Samarbeten för ökad hållbarhet
Stångåstaden samverkar i flera nätverk kring hållbarhet. European Housing
Network – Eurhonet – är ett nätverk bestående av cirka 40 allmännyttiga
bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike och Storbritannien. I nätverket finns flera arbetsgrupper kring olika delar av hållbarhetsarbetet. Vi är även medlemmar i branschorganisationerna Sveriges
Allmännytta och Studentbostadföretagen.
Vidare är Stångåstaden medlem i CSR East Sweden, som är ett nätverk
inom Östsvenska Handelskammaren som samarbetar kring hållbarhet i
Östergötland, samt i Östergötlands Miljönätverk. Vidare deltar Stångå
staden i ett antal forskningsprojekt inom
hållbarhetsområdet bland annat med
Linköpings Universitet och andra samarbets
partner. Några exempel på initiativ är
Hållbar region som syftar till att driva
utvecklingen mot en hållbar och resurs
effektiv region i samarbete med Linköpings
Universitet, Tekniska Verken, Lejonfastig
heter och Akademiska Hus. Två andra
initiativ där vi medverkar tillsammans med
andra aktörer är Fossilfri värmemarknad
som syftar till att främja utvecklingen mot
en fossilfri värmemarknad samt Fastighets
ägarföreningen i Skäggetorp tillsamman
med Lejonfastigheter, Victoria Park och
Willhem som arbetar för ett tryggt
Skäggetorp.
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En hållbar framtid kräver
samarbete. Vi jobbar tillsammans
med en rad nätverk, organisationer,
företag och universitet både lokalt,
nationellt och internationellt i olika
hållbarhetsprojekt.
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Hur har vi gått till väga?
Intressentdialog
Stångåstaden arbetar för att ha en kontinuerlig, öppen och långsiktig dialog med sina intressenter. Vi är övertygade om att detta är avgörande för
bolagets fortsatta framgång och vi för därför en löpande dialog med våra
intressenter för att säkerställa att vi möter deras förväntningar.
Stångåstadens viktigaste intressentgrupper, det vill säga de intressenter som
vi har störst påverkan på och/eller de intressenter som har störst påverkan
på oss, är;
• våra kunder (hyresgäster, lokalhyresgäster, studenthyresgäster)
• medarbetare
• ägare
• leverantörer/entreprenörer
• samarbetspartners
• finansiärer
• myndigheter
• samt Linköpingsborna.
Under 2019 genomförde vi en strukturerad intressentdialog i syfte att ytter
ligare kartlägga vilka hållbarhetsfrågor som är mest betydande för våra
intressenter. Intressentdialogen genomfördes via en enkätundersökning som
gick ut till våra viktigaste interna och externa intressenter. Totalt skickades
enkäten till 5 054 intressenter varav vi fick 1 092 svar1. För intressent
gruppen ägare genomförde vi istället fem intervjuer för att få mer djupgående
kunskap kring ägarnas förväntningar på Stångåstaden avseende hållbarhet.
Frågor som inkluderades i enkäten och intervju-underlaget identifierades
genom en omvärldsanalys utifrån interna och externa källor samt en jäm
förelse med branschkollegor. Enkäten innehöll 38 hållbarhetsfrågor. Nedan
presenteras vilka viktiga frågor som framkommit i intressentdialogen samt
under annan redan befintlig dialog med våra viktiga intressenter.

1) 896 kunder och 127 medarbetare svarade på enkäten tillsammans med 43 leverantörer/entreprenörer,
5 representanter från myndigheter, 3 finansiärer och 13 samarbetspartners.
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Intressentdialog

INTRESSE N T

KAN AL FÖ R DIA LO G

V IK T IGA F R ÅG O R

Kunder (hyresgäster,
lokalhyresgäster,
studenthyresgäster)

Kundundersökningar. Informations
möten. Personliga möten i våra områden. Områdesdagar. Kundtjänst.
Servicekontor. Kundtidning. Nyhetsbrev.
Mejl. SMS. Extern webb. Sociala medier.
Hållbarhetsundersökning – enkät.

• Trygghet och säkerhet
• Goda inomhusmiljöer
• Avfall, återvinning och återbruk
• Kundnöjdhet
• Engagerade medarbetare
• Underhåll och reparationer
• Bostadsförsörjning
• Antikorruption och mutor
• Uppfylla branschstandard

Medarbetare

Löpande dialog mellan chef och medarbetare. Medarbetarundersökning.
Utvecklingssamtal. Avdelningsmöten.
Stormöten. Intranät. Informationsbrev.
Hållbarhetsundersökning – enkät.

• Engagerade medarbetare
• Ledarskap
• Professionell utveckling och
utbildning
• Sunda finanser och långsiktighet
• Kundnöjdhet
• Hälsa och säkerhet i arbetet
• Energianvändning och effektivisering
• Trygghet och säkerhet

Leverantörer och
entreprenörer

Samverkansmöten. Upphandlingar.
Avtalsuppföljningar. Revisioner.
Stångåstadskörkortet*.
Hållbarhetsundersökning – enkät.

• Sunda finanser och långsiktighet
• Ansvarsfull upphandling och
hållbara leverantörsled
• Trygghet och säkerhet
• Underhåll och reparationer
• Energianvändning och effektivisering
• Hälsa och säkerhet i arbetet

Myndigheter

Samrådsmöten. Rapporter. Remisser.
Tillsyn. Hållbarhetsundersökning
– enkät.

• Efterlevnad av lagar och regler
• Trygghet och säkerhet
• Ansvarsfull upphandling och
hållbara leverantörsled
• Energianvändning och effektivisering
• Hälsa och säkerhet i arbetet

Finansiärer

Löpande dialog med finansiärer/
banker. Tertialrapport. Årsredovisning.
Hållbarhetsundersökning – enkät.

• Klimat och energi
• Trygghet och säkerhet
• Sunda finanser och långsiktighet
• Avfall, återvinning och återbruk
• Aktiv branschaktör
• Ekonomiskt hållbara byggprojekt

* En utbildning som våra leverantörer/entreprenörer genomgår för att få en övergripande kunskap om Stångåstaden.
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Intressentdialog

INTRESSE N T

KAN AL FÖ R DIA LO G

V IK T IGA F R ÅG O R

Samarbetspartner
(branschorganisationer,
lokala samarbetspartners)

Deltagande i olika typer av möten
såsom branschmöten, årsmöten,
styrelsemöten, seminarier, nätverk.
Vid planering av aktiviteter och events.
Vid avtalstecknande och uppföljningar.
Hållbarhetsundersökning – enkät.

• Trygghet och säkerhet
• Klimat och energi
• Engagerade medarbetare
• Bostadsförsörjning
• Stadsdelsutveckling
• Uppfylla branschstandard
• Materialval
• Närvaro i lokalsamhälle

Ägare

Ägardialog. Årsstämma. Ägardirektiv. Tertialrapporter. Årsredovisning.
Informationsblad. Hållbarhetsundersökning – Intervjuer.

• Trygghet och säkerhet
• Närvaro i lokalsamhället och
samarbeten
• Sunda finanser och långsiktighet
• Stadsdelsutveckling och
bostadsförmedling
• Klimatpåverkan
• Ansvarsfull upphandling och
hållbara leverantörsled
• Ledarskap

Linköpingsborna

Varumärkesundersökning. Extern webb. • Det som framkommit i enkätsvaren
sociala medier. Kundtidning. Bobutiken.
från övriga intressenter antas repreEvent. Media. Presentationer vid seminasentera Linköpingsborna i stort då
rier och andra sammankomster. Genom
alla kunder samt många av våra
medarbetare.
medarbetare, leverantörer/entreprenörer och samarbetspartners även är
Linköpingsbor.

För Stångåstadens respons på frågorna, se respektive kapitel för de väsenliga frågorna samt i GRI-index.
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Väsentlighetsanalys
Som ett första steg i väsentlighetsanalysen skalades de 38 hållbarhets
frågorna som funnits med i enkäten ned till 22 stycken baserat på vilka
frågor som identifierats som mest betydande av våra intressenter.
Resultatet från intressentdialogen diskuterades och validerades därefter i
en workshop med Stångåstadens ledningsgrupp och Kvalitets- och Håll
barhetschef. Utifrån intressentdialogens resultat samt utifrån hur betydande
påverkan, positiv som negativ, respektive fråga bedömdes ha på miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet, fastställdes slutligen Stångå
stadens väsentliga frågor.
Bilden på andra sidan visar resultatet: Stångåstadens mest väsentliga
frågor – de som vi ska lägga fokus på att utveckla samt redovisa. De 14
väsentliga frågorna har delats in i fem områden: Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Ansvarsfulla affärer och relationer
samt Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö.
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Väsentlighetsanalys

Väsentliga frågor
Social hållbarhet
• Trygghet och säkerhet
• Bostadsförsörjning

Miljömässig hållbarhet
• Klimat och energi
• Avfall, återvinning och återbruk
• Goda inomhusmiljöer
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I kommande avsnitt beskriver och redovisar vi samtliga väsentliga frågor och
områden mer ingående. Kopplat till
varje väsentlig fråga finns en eller flera
GRI-upplysningar (Global Reporting
Initiative) samt tydliga mätetal för att vi
ska kunna följa upp och utveckla vårt
hållbarhetsarbete. I de fall det finns
uppsatta mål för den väsentliga frågan
redovisas även det. Information om
respektive fråga och upplysning finns
redovisat i GRI-index, sid 44–47.
Mer utförliga data finns i bilagan
Hållbarhetsdata, sid 40–43.

Ekonomisk hållbarhet
• Sunda finanser och långsiktighet
• Ekonomiskt hållbara byggprojekt
• Underhåll och reparationer

Ansvarsfulla affärer och relationer
• Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled
• Antikorruption och mutor
• Kundnöjdhet

Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö
• Ledarskap
• Engagerade medarbetare
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Social hållbarhet
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Trygghet och säkerhet
Så skapar vi trivsel i våra områden

Att känna trygghet och säkerhet i sin närmiljö är viktigt för alla människor.
Vi är övertygade om att engagerade kunder och medarbetare är en nyckel
till framgång som ökar trygghet och trivsel. Delaktighet och dialog är grunden när vi utvecklar våra boende-miljöer. I första hand med de boende, men
också internt inom Stångåstaden och med kommunen och andra aktörer.
Stångåstadens trygghetsgrupp har en central funktion i vårt sociala arbete.
Där ingår seniorvärdar, trygghetsvärdar, trygghetssamordnare, hyresjuridisk
konsulent och en brand- och säkerhetsansvarig.
Varje år sedan 2001 delar Stångåstaden ut Tryggve – ett stipendium för
att uppmärksamma goda insatser som bidrar till tryggare hem och bostadsområden. I år gick priset till två kvinnor i Skäggetorp som startat en seniorgrupp i Skattegården, där de skapat trygghet, trivsel och umgänge genom
att samla stadsdelens äldre varje vecka.
Trygghetsgruppens satsning på trygghetsvärdar i Ryd och Berga har slagit
mycket väl ut, inte minst i Ryds centrum som länge upplevts som stökigt.
Trygghetsvärdarna permanentas nu och utökas även till Skäggetorp. I varje
team finns en fast anställd trygghetsvärd, som kompletteras med tre personer som får bidragsstöd.
Detta ger god nytta för tryggheten i våra bostadsområden samt gene
rerar arbetstillfällen i områdena. Trygghetsvärdarna gör felanmälningar på
klotter och annan skadegörelse, säger till om belysning som inte fungerar
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Tryggvepris. De skapar
trygghet genom att varje
vecka samla Skattegårdens
seniorer för trevligt umgänge.
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med mera – men framför allt träffar de ungdomar och skapar relationer och
förtroende hos dem. Att personer utan uniform, som själva bor i området
och dessutom kan prata flera språk står för trygghetsarbetet gör bemötandet lättare.
Under 2019 har vi också fortsatt med trygghetsvandringar i alla områden, där vi tillsammans med hyresgäster och andra lokala aktörer letat efter
platser som upplevs otrygga för att kunna åtgärda dem.
Vi arbetar med att ta fram trygghetsplaner för alla våra områden och
idag har 8 av 22 områden en plan. Vi besiktigar områdena, pratar med
polisen, gör kundundersökning och skapar oss en bild över läget och behoven. Utifrån det gör vi en aktivitetsplan över hur vi bör arbeta för att öka
tryggheten.
I vår årliga kundundersökning ställer vi flera frågor kopplat till trygghet
och under 2019 ökade trygghetsindex till 82,6 procent jämfört med förra
årets 82,3 procent. Vid en jämförelse med andra stora bostadsbolag som
deltar i samma kundundersökning (AktivBo) är detta ett resultat i topp. Ökningen har skett inom flera frågeställningar, till exempel avseende personlig
trygghet i trapphus och i området på kvällar och nätter. Denna ökning, trots
händelsen vid Ådalagatan i juni då en stor sprängladdning exploderade
i ett cykelförråd och orsakade stora skador i kvarteret och på flera fastigheter som Stångåstaden äger, känns extra bra och är ett kvitto på att vårt
trygghetsarbete har en positiv effekt. Vi nådde inte riktigt upp till vårt mål
för 2019 vilket var 83 procent. Men att trygghetsindex har ökat är positivt.
Att vara med och utveckla våra stadsdelar är en mycket viktig del i vårt
arbete för att göra Linköping mer attraktivt och för att skapa trygghet och
trivsel. Sedan flera år driver vi stadsdelsutveckling i Skäggetorp och Ryd,
och sedan 2018 även i Berga. Kärnan är möten – bostadsmöten, gårds
möten, spontana möten – där vi kommer nära kunderna i deras vardag.
När de boende får vara med och tycka till startar också diskussioner om
andra frågor. Och det ger resultat – vi har haft tjejträffar, cykelskola, startat
samarbeten med förskolor och skolor samt fått in viktiga synpunkter kring
gårdar, tvättstugor med mera.
Vi arbetar aktivt för våra kunders säkerhet. Under 2019 har vi testat att
montera brandfiltar i 60 lägenheter, något vi nu ska utvärdera. Vi har också
förtätat mängden brandvarnare – nu finns en i varje rum i stället för som
tidigare en i varje lägenhet.
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82,6%
Under 2019 ökade trygghets
index till 82,6 procent jämfört
med 82,3 procent 2018.

Genom bostadsmöten, gårds
möten och spontana möten
utvecklar vi våra stadsdelar i
tät dialog med de boende.
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Bostadsförsörjning

Så gör vi för att förse Linköpingsborna med hållbara bostäder
För att Linköping ska kunna fortsätta att växa och utvecklas som stad är det
av största vikt att Stångåstaden arbetar för att förse Linköpingsborna med
bostäder.
I vårt ägardirektiv står att vi ska hålla en fortsatt hög och jämn byggtakt.
Vårt mål är att över tid påbörja nyproduktion av 400–500 bostäder årligen.
Under 2019 färdigställde vi 81 lägenheter. Att det blivit så få färdigställda
bostäder just under 2019 är kopplat till att vi bromsat projekt både 2018
och 2019 på grund av skenande byggkostnader. Utmaningar i detaljplane
arbetet har också spelat in. Vid årets slut har vi cirka 725 lägenheter under
uppförande och vi uppskattar att vi kommer klara vårt mål att hålla ett snitt
på 400–500 påbörjade lägenheter över tid.
Ser vi några år in i framtiden har vi nu byggplaner för cirka 2 200 lägenheter i olika delar av Linköping. Hela fastighetsbranschen har problem med
skenande byggpriser och vi arbetar på flera fronter för att kunna få ner
priserna på nyproduktion så att fler ska kunna välja att bo i ny lägenhet.
Kötiden för att få tillgång till en bostad är fortfarande relativt lång i Linköping – i snitt 7,5 år hos Stångåstaden. Vi har nu 85 000 personer i kö, och
det tillkommer fler än det faller ur. Vakanserna är nästan obefintliga. Vid
tilldelning av våra lägenheter tillämpar vi likabehandlingsprincipen genom
att lägenheterna förmedlas efter kötid.
Fördelningen av kötider är jämn i våra olika bostadsområden. För cirka
5–10 år sedan hade vi betydligt längre kötid i city än i ytterområdena, men
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Under 2019 färdigställdes
58 lägenheter i kvarteret
Norrskenet.

7,5 år

genomsnittlig kötid för att
få tillgång till en bostad hos
Stångåstaden i Linköping.
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nu finns det intressenter överallt. Kötiderna för nyproduktion är dock något
kortare, 2–3 år.
Vi har under 2019 gjort en flyttkedjeundersökning som visade att varje ny
lägenhet resulterar i tre omflyttningar, och att av de frisläppta lägenheterna
har 80 procent en hyra under 7 000 kronor – vilket visar att det frigörs flera
lägenheter med lägre hyra vid nyproduktion, trots höga nyproduktionshyror.
Varje år lämnar vi ett antal lägenheter till Linköpings kommun, som de
fördelar till särskilt behövande. Totalt sett tillhandahåller vi 202 lägenheter
för detta ändamål.
Bostadsbristen gör att många hyr ut olagligt i andra hand. Den 1 oktober
2019 infördes en ny lag som gör det lättare för Stångåstaden att stävja
olaglig andrahandsuthyrning, och att därmed främja en tryggare boendemarknad.
Nu arbetar vi än mer koncentrerat för att komma tillrätta med problemet. Bevisföringen ligger på fastighetsägaren, och vissa fall tar lång tid att
utreda. Vi kontrollerar mot folkbokföringen för att se om personer skriver
sig på flera ställen, och gör uppsökande undersökningar. Det handlar om
allt från att hyra ut olagligt till kompisar eller släktingar till mer organiserad
uthyrning.
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Varje nyproducerad lägenhet leder till
tre omflyttningar, vilket innebär att en
ny lägenhet med högre hyra frigör flera
lägenheter med lägre hyra.

NYPRODUCERAD
LÄGENHET
Omflyttning 1

Omflyttning 2

Omflyttning 3
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Miljömässig hållbarhet
Stångåstaden är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 2005 och
arbetar förebyggande och systematiskt med miljöfrågor. Efter att ha
analyserat företagets miljöpåverkan har vi satt upp övergripande
miljömål och utarbetat handlingsplaner inom energi och klimat,
byggnation och material, avfall och inomhusmiljö. Våra miljömål
och handlingsplaner följs upp kontinuerligt och vi håller oss löpande
uppdaterade om nya och ändrade lagar. Miljöarbetet utgår från vår
hållbarhetspolicy, som är fastställd av styrelsen. Vi ställer miljökrav
på våra entreprenörer och leverantörer, och följer upp dessa med
revisioner. Vår kontrollplan, våra miljörevisioner och lagefterlevnadskontroller utgör tillsammans grunden för vår interna miljökontroll.

Klimat och energi
Så sänker vi utsläppen

Fastighetssektorn står för närmare 40 procent av energianvändningen i
Sverige. I förvaltningsskedet använder byggnader mycket energi vilket ger
upphov till utsläpp av växthusgaser. Verksamheten ger även upphov till utsläpp från egna fordon och tjänsteresor. Dessutom genererar verksamheten
stora mängder indirekta utsläpp i form av materialanvändning, avfall och
transporter i samband med ny- och ombyggnation.
För att minska våra klimatutsläpp jobbar vi framför allt på tre fronter: med
energi, avfall och transporter. Under året har vi även påbörjat en klimatkalkyl av ett nyproduktionsprojekt tillsammans med vår byggentreprenör i syfte
att kartlägga vilka delar och material i byggprocessen som ger upphov till
störst klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Syftet är dels att vi ska lära
oss mer, dels att identifiera vilka möjliga åtgärder som skulle ge störst effekt
ur ett klimatperspektiv. Utifrån denna kunskap är även tanken att vi ska bli
en bättre beställare.
Vi ställer krav på våra leverantörer i merparten av våra ramavtal både
när det gäller typ av fordon och bränslen. Vi håller dock på att se över
dessa krav i syfte att främja fossilfria transporter. Under 2019 har ett arbete
pågått inom kommunen för att ta fram gemensamma krav för minskad
klimatpåverkan från entreprenadupphandlingar.
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I Ebbepark, ett av våra större projekt där vi planerar att bygga 750 bostäder, har vi tillsammans med övriga aktörer placerat en mobil tankstation där
alla entreprenörer kan tanka sina fordon och maskiner med det förnybara
bränslet HVO. Därmed minskar klimatpåverkan både genom att diesel
ersätts med HVO och genom att de byggrelaterade transporterna minskar.
Under 2019 började arbetet med att ta fram en ny strategi för att installera
fler laddstolpar. Efterfrågan på laddstolpar bland våra kunder har ökat,
och externa prognoser2 säger att Sverige kommer att ha 2,5 miljoner elbilar
2030 vilket vi behöver möta upp.
Den klimatpåverkan vi mäter är våra fastigheters energianvändning under
förvaltningsskedet samt de utsläpp bolagets egna fordon samt personalens
tjänsteresor ger upphov till3. Från och med 2019 sker beräkningen enligt
GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Under 2019 var det totala
utsläppet 22 043 ton CO2e vilket är en minskning med 164 ton från 20194.
Vår ambition är att under 2020 ta fram ett klimatmål.

Efterfrågan på laddstolpar ökar
i Linköping. Vi har fått upp flera
laddstolpar i våra bostads
områden och undersöker hur
vi ska kunna möta det ökande
behovet i framtiden.

Under 2019 var klimat
utsläppet per kvadratmeter
13,9 kg vilket är en minskning med drygt 2 procent
jämfört med 2018.

2) Enligt Power Circle AB, Elkraftbranschens intresseorganisation.
3) Exklusive privata bilar som används i tjänsten.
4) En mer detaljerad sammanställning och data finns i bilagan Hållbarhetsdata där även antaganden och avgränsningar redovisas.
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2011 antog vår styrelse målet ”25-25”, vilket innebär att vi ska minska
mängden köpt energi per kvadratmeter med 25 procent till 2025 (räknat
från 2011). Resultatet är så här långt tillfredsställande och vi ligger i fas
med tidplanen.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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−1,2%
−3,0%

−6,2%
−7,2%
Energieffektivisering
med 25–25 som mål
2011 fattade Stångåstaden
beslut om att minska sin energi
förbrukning per kvadratmeter
uppvärmd area med 25 procent
till 2025. De vita staplarna visar
den uppmätta energibesparingen.

−10,8% −10,9%

Uppmätt besparing,
ackumulerad.

−13,3%
−14,4%

−25,0%
Vårt mål

Vi har en utarbetad energistrategi i vilken vi pekat ut fyra områden som behöver samspela med varandra för att nå bästa möjliga resultat: beteende,
teknik, byggnation och drift.
Vi arbetar med energifrågor på många sätt och i alla delar av bolaget.
Exempelvis driver vi ett temperaturgivarprojekt, där vi installerar temperaturgivare i lägenheterna för att kunna styra värmetillförseln utifrån den verkliga
inomhustemperaturen istället för på utomhustemperaturen. Det gör dels att
vi sparar energi men även att inomhuskomforten för våra hyresgäster blir
bättre.
I alla våra ombyggnationsprojekt genomför vi energibesparande åtgärder och i våra nyproduktionsprojekt är målet att uppnå energikravet i Miljö
byggnad Silver5 vilket är att energiprestandan ska vara 25 procent bättre

5) Miljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet
och byggnadens miljöprestanda ska uppfylla vissa krav vilka granskas av tredje part.
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än Boverkets krav. Det innebär att koncernens energiprestanda blir bättre ju
mer vi bygger och renoverar.
Något vi dock behöver utveckla är vår optimering och injustering av
fastigheter. För att uppnå vårt mål avseende energianvändning i vår nyproduktion behöver vi aktivt justera in fastigheten. Om fastigheterna inte justeras in leder det till att byggnaderna förbrukar mer energi än vad de skulle
behöva göra. Detta ser vi på Stångåstaden över just nu, vilket förhoppningsvis kommer leda till att vi sparar mer energi.
Tillsammans med Tekniska Verken driver vi pilotprojektet Hot Remote.
Eftersom det uppstår effekttoppar i fjärrvärmenätet på morgnarna, främst
på grund av att många duschar varmt samtidigt på morgonen, betalar vi
ett högre pris.Som en konsekvens får Tekniska Verken elda hårdare i sina
pannor vilket innebär en större belastning på klimatet. I Hot Remote testar
vi att dra ned värmen till fastigheterna under en kort tid då effektbehovet i
Linköping är som störst. Eftersom fastigheter är långsamma när det gäller
temperaturförändringar kommer detta inte att märkas på temperaturen i
lägenheterna men vi kommer att spara effekt både inom Stångåstaden och
i Linköpings totala värmenät. Det ger i sin tur positiva följder både ekonomiskt och på klimatet. Projektet är ett pilotprojekt och innefattar 10 fastig
heter och kommer att pågå fram till sommaren och eventuellt längre.
Som delägare i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind driver vi användningen av förnybar energi via vindkraft framåt. Varje år producerar bolaget
cirka 16 GWh el åt Stångåstaden vilket motsvarar elanvändningen i cirka
6 500 lägenheter.
Vårt mål är att all fastighetsel vi förbrukar ska komma från vår egenproducerade förnyelsebara vindel senast 2025. I år motsvarade vår egenproducerade vindel 59 procent av fastighetselen. Utöver vindkraft äger vi 12
solcellsanläggningar som under 2019 producerade drygt 0,2 GWh el. Vi
ser över möjligheten att köpa fler vindkraftverk och utreder löpande möjligheten att installera fler solcellsanläggningar.
I vårt energiuppföljningssystem, Mestro, följs energianvändningen
(värme, kyla, el och vatten) kontinuerligt upp. Den totala energianvänd
ningen i Stångåstadens bestånd uppgick 2019 till 202,6 GWh (ej normal
årskorrigerad)
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Våra 12 egna
solcellsanläggningar
producerade under året
drygt 0,2 GWh el.

I år motsvarade vår
egenproducerade vindel
59 procent av fastighetselen.
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Avfall, återvinning och återbruk
Så minskar vi mängden avfall

Att minimera mängden avfall samt återbruka och återanvända så mycket
som möjligt är viktigt såväl ur ett resursperspektiv som ur ett klimatperspektiv. Stora mängder avfall genereras både av våra hyresgäster och vid
nybyggnation och ombyggnation. En stor del av avfallet förbränns eller går
till deponi idag.
Ett av våra miljömål är att minska mängden avfall till förbränning och
deponi. Målet för 2019 var att minska mängden restavfall (exklusive
grovsopor) med två procent jämfört med utfallet 2018. Vi uppnådde en
minskning med 1,3 procent. Att vi inte nådde upp till målet kan till viss del
förklaras med att utfallet 2018 var betydligt lägre än prognosticerat (322,4
kg/lgh mot målet 330 kg/lgh), vilket medförde att det blev svårare att
minska ytterligare. I vår affärsplan för 2020 har vi flera olika aktiviteter som
syftar till att minska mängden restavfall och öka återvinningen.
I alla våra områden arbetar vi med källsortering och återvinning, och
försöker påverka våra boende att agera rätt genom att skapa bra förutsättningar för sortering, samt genom information, delaktighet och olika projekt.
I flera områden har vi nedgrävda kärl för hushållssopor eller sopsugssystem,
vilket gör det fräschare för de boende och lättare för de som sköter transporterna.
Under 2019 har vi arbetat vidare med vårt projekt Framtidens återvinningsrum där målet är att göra sopsorteringen tryggare, enklare och
trevligare för våra hyresgäster. Vårt första rum i Berga, där vi byggde om ett
befintligt återvinningsrum, har varit väldigt lyckat och där har vi under året
byggt ett till likadant. Vi har under 2019 genomfört etapp 2 av projektet
i Lambohov, som innebar en större ombyggnation där hyresgästerna inte
behöver gå in i återvinningsrummet utan kan sortera sitt avfall utifrån i olika
inkast. Nu ska båda dessa utvärderas innan vi börjar bygga vårt tredje och
sista återvinningsrum i projektet i någon av våra stadsdelar.
Vårt arbete med att återvinna textilier har fortsatt under året och under
2019 har vi återvunnit 29 ton, vilket är en liten minskning jämfört med
föregående års 30 ton. Vår plan att sätta ut åtta nya kärl för textilåtervinning under 2019 bromsades dock med anledning av de ändrade lagkraven
kring hur insamling av förpacknings- och tidningsavfall ska gå till från och
med år 2021. Avfallshämtningsbranschen är därför lite avvaktande, och
vår leverantör ville inte investera i nya kärl innan de vet mer om hur lagen
kommer att tillämpas.
Vi arbetar kontinuerligt med beteendeförändringar hos våra hyresgäster
och kommer arbeta ännu mer med det framöver. I en stadsdel har vi t.ex.
haft flera boendemöten i ett område för att få med oss våra hyresgäster
i hur avfallssorteringen ska fungera. Vi har renoverat ett återvinningshus
och hade då en referensgrupp med boende som var med och påverkade
hur utformningen av återvinningshuset skulle vara. Detta resulterade i att vi
tydliggjort med pilar och stora bilder samt färgkodat var olika fraktioner ska
läggas. Vi har också arbetat med belysning runt återvinningshuset.
Under slutet av året har vi även infört återvinning av matolja i två områden,
Gottfridsberg och Berga. Utvärdering kommer att ske under våren 2020.
Vi har under året fortsatt vårt samarbete med Erikshjälpen där vi i samband med ombyggnationer låter Erikshjälpen ta hand om begagnade
vitvaror, garderober, sanitetsprodukter och annat med andrahandsvärde.
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Så här mycket avfall skapades i
ett genomsnittligt hushåll 2019:

Kilo per lägenhet

Metallförpackningar 3
Elavfall 6
Plastförpackningar 11
Glas 24
Tidningar 31
Pappersförpackningar 32
Restavfall inklusive matavfall 318
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I våra nyproduktionsprojekt har vi från och med 2019 begärt in avfallsstatistik för avslutade projekt i syfte att på sikt kunna sätta upp mål kring avfall
i byggprojekt. Under året har vi gått med i ett återbruksnätverk där syftet är
att skapa en samverkansplattform bland annat för att informera och diskutera återbruk av byggvaror.
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Goda inomhusmiljöer

Så erbjuder vi bostäder och lokaler med trivsam miljö
Som hyresgäst ska du känna dig trygg och säker på att du vistas i en sund
miljö. För att säkerställa att de material och produkter som används i
bolagets verksamhet är granskade ur miljö- och hälsopåverkan använder vi
SundaHus Miljödata. Strävan är att i första hand välja material och produkter som har helhetsbedömningen A eller B6. Vi har en rutin för användandet
av SundaHus och de entreprenörer som tecknat avtal med Stångåstaden
ska genomgå utbildning i SundaHus databas. Av det material som använts i
våra avslutade projekt under 2019 har 81,1 procent varit A-och B-klassade
produkter vilket är en liten ökning från 2018 då andelen var 81,0 procent.
Andelen A-och B-klassade produkter i pågående projekt är 84,0 procent
vilket även det är en ökning från 2018 då det låg på 83,8 procent.

Hållbara Ebbepark
I vår nya stadsdel Ebbepark
arbetar vi tätt tillsammans med
Sankt Kors7 för att integrera
bostäder och verksamheter
med målet att skapa långsiktig
hållbarhet ur både miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv.
Våra gemensamma värdeord för
Ebbepark är ”share”, ”care” och
”dare”. Vi certifierar alla byggnader enligt Miljöbyggnad Silver,
jobbar för hållbara transporter,
integrerade energisystemlösningar
och kretsloppstänkande. Konkret
handlar det bland annat om
cykelmekarrum, cykelduschar och
större, kylda leveransboxar.
Via sitt läge, mitt emellan
Linköpings universitet och Science
Park Mjärdevi, är stadsdelen en
naturlig plats för innovationer med
fokus på hållbarhet.

6) Bedömningarna i SundaHus Miljödata baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D där A är bästa val ur
miljö- och hälsosynpunkt.
7) Sankt Kors är ett systerbolag till Stångåstaden som bland annat hyr ut lokaler.
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Material med klassning Coch D ska godkännas av Stångåstaden innan de
används i våra projekt. Motivering till godkänd avvikelse innefattar ofta
att likvärdiga material med bättre klassificering inte finns. Stångåstaden
har som mål att andelen skadliga ämnen ska minska i nybyggnations-och
ombyggnationsprojekt under perioden 2018–2025. Det utvecklingsarbete
som påbörjades 2018, i syfte att registrera produkterna i vikt istället för i
antal i databasen, för att på så sätt kunna erhålla statistik avseende viktbaserade mängder har fortsatt under året.
Vår ambition vid all nyproduktion är att bygga efter certifieringen Miljöbyggnad Silver8. I detta ingår parametrar för gott inomhusklimat, när det
gäller bland annat dagsljusinsläpp, ventilation, buller med mera. Energiprojekt och inomhusmiljöprojekt går ofta hand i hand. Vår tempgivarstyrning är
till exempel en del av vårt arbete med inomhusklimatet. Vi informerar också
våra hyresgäster om hur de bör agera för att få så god inomhusmiljö som
möjligt, exempelvis att de bör dra ned radiatorn medan fönstret är öppet.
Vi driver projekt kring både ventilation och värme. Varje gång vi gör en
ombyggnation tittar vi över ventilationen så att grundventilation och värmeväxling fungerar optimalt.
Vi styr ventilationen så att det är rätt fördelade luftmängder i våra
bostadshus och fördelar värmen så att det ska vara rätt temperatur i varje
lägenhet. En hyresgäst ska inte få all värme samtidigt som någon annan
fryser, något som inte alltid är helt enkelt att få till. Sommartid är värmen en
utmaning. I synnerhet i nyproduktion, där väggarna är välisolerade vilket
gör att värmen stannar kvar. Här gäller det att försöka stänga ute solinstrålning och värme dagtid och ha fönster öppna under natten.
Vi arbetar aktivt och systematiskt med att mäta radonhalten i våra
fastigheter. Målet är att ingen lägenhet ska ha en högre radonhalt än det
nationella referensvärdet 200 Bq/m3. Vid behov av åtgärder samordnas
dessa med renovering i planerade ombyggnationsprojekt för att göra det så
effektivt som möjligt. Vid behov görs även punktinsatser.

VD-ord
Om Stångåstaden
För en hållbar framtid
Hur har vi gått till väga?
Social hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ansvarsfulla affärer och relationer
Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö
Risker och möjligheter
Revisorns yttrande
Bilagor

Vi styr ventilationen och fördelar värmen så att det ska
vara ett gott inomhusklimat
för våra hyresgäster.

8) Miljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad
innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda ska uppfylla vissa krav vilka granskas av tredje part.
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Ekonomisk hållbarhet
Sunda finanser och långsiktighet
Så säkrar vi långsiktig ekonomisk hållbarhet

Affärsmässighet och en ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna
göra långsiktigt hållbara investeringar. Men det går åt båda håll, långsiktig
hållbarhet är också en förutsättning för att på sikt behålla en god affärs
mässighet.
Stångåstaden är ett finansiellt starkt fastighetsbolag, vilket ger oss goda
möjligheter att utvecklas och agera långsiktigt. Vår ställning och storlek gör
att vi bör föregå med gott exempel både när det gäller vår verksamhet och
vår kapitalanskaffning.
Vi ser till att bygga miljömässigt hållbart, och strävar så långt det är möjligt att miljöcertifiera våra nyproduktioner som Miljöbyggnad Silver9.
Under de senaste åren har vi ökat våra investeringar betydligt, i takt med
ökad nyproduktion och ett ambitiöst ombyggnationsprogram. Under 2019
lade vi ungefär 1,2 miljarder kronor på våra fastigheter (nyproduktion,
ombyggnation och underhåll). Den höga investeringsgraden kräver stor
noggrannhet. Vi analyserar alla investeringar utifrån ekonomi, hållbarhet
och kundönskemål, och genomför aldrig projekt som vi inte vet kommer att
bära sig själva ekonomiskt.
För att behålla en ekonomi i
balans krävs långsiktigt hållbara
investeringar.

9) Miljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöcertifiering av en byggnad
innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda ska uppfylla vissa krav vilka granskas av tredje part.
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Vi är också noggranna med att hitta de mest kostnadseffektiva sätten att
finansiera våra projekt och arbetar för att optimera vår låneverksamhet.
Kortsiktigt arbetar vi med företagscertifikat och långsiktigt emitterar vi
gröna obligationer, för att investera i klimatsmarta och hållbara projekt.
Linköpings kommun är medlem i Kommuninvest vilket ger oss ytterligare en
finansieringskälla med låga marginaler.
Inom finansområdet har vi skapat ”Linköpingsgruppen” där vi samarbetar
med Linköpings kommun, Linköpings stadshus, Tekniska verkan och Lejonfastigheter för att öka samverkan och skapa nya finansiella lösningar. Dess
utom är bolaget Sankt Kors med då bolaget finansieras genom Linköpings
Stadshus. Genom att skapa ett gemensamt Ramverk för gröna obligationer
kan bolagen emittera gröna obligationer till bra villkor, vikta för investeringar med grön inriktning.
Under året har vi tillsammans emitterat 1500 mnkr i gröna obligationer
där Stångåstaden emitterade 750 mnkr.
Vi arbetar ständigt för att bli mer kostnadseffektiva och öka digitaliseringen i vår organisation. Varje år har vi tre stora prognosgenomgångar där
alla chefer under ledning av VD går igenom ekonomin och stämmer av den
mot affärsplanen.
I jämförelse med liknande bolag inom Sveriges Allmännytta10 ser vi att
våra kostnader för reparation och skötsel är betydligt lägre än genomsnittet. Detta uppnår vi genom effektiv vardagsförvaltning och ambitiösa
upphandlingsprocesser.
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Ekonomiskt hållbara byggprojekt
Så bygger vi för framtiden

Det finns en risk att byggkostnadsutvecklingen medför för höga kostnader
i relation till vad våra kunder är beredda, eller kan, betala för sitt boende.
Av den anledningen är det viktigt för Stångåstaden att arbeta med denna
fråga. Stångåstaden har de senaste två åren drivit opinion för att få ner de
skenande byggkostnaderna, bland annat via Sveriges Allmännytta.
Vi har också vid ett par tillfällen avbrutit projekt för att markera mot de
skenande bostadspriserna. 2018 avbröt vi upphandlingen för nyproduktionsprojektet Ebbepark, vilket ledde till ett mer ekonomiskt hållbart avtal
till priset av att byggets första spadtag sköts upp ett år. 2019 gjorde vi
samma sak med tredje etappen av kvarteret Norrskenet, i Övre Vasastan.
I Ebbepark tar vi ett historiskt steg för Stångåstaden, i det att vi för första
gången erbjuder bostadsrätter. I första etappen av tre, kvarteret Lugnet,
väljer vi att sälja hälften av lägenheterna som uppförs som bostadsrätter.
Produkterna blir likadana – det är samma höga kvalitet på lägenheterna –
men vi väljer att erbjuda kunderna möjlighet att välja om de vill äga eller
hyra sitt boende. I en så stor och framtidsinriktad stadsdel som Ebbepark,
där vi planerar för totalt 750 bostäder, är det naturligt att erbjuda olika
upplåtelseformer. Alternativet för oss hade varit att låta ett annat bolag
bygga bostadsrätterna, men vi ser att vi i detta fall är väl lämpade att ta
hem affären själva. Framför allt stärker det vår långsiktiga ekonomi vilket
ger tålighet mot förändringar – något som gynnar även våra hyresgäster.
Vi jobbar också intensivt för att hitta möjligheter till industrialiserad pro-

Ett historiskt steg: I Ebbepark
säljer Stångåstaden för första
gången bostadsrätter.

10) Referens: Sveriges Allmännyttas ekonomiska statistik
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duktion, så kallade kombohus. Redan 2020 planerar vi för 38 kombosmåhus i Bärstadskogen i Ekängen, men vi arbetar också tillsammans med
andra allmännyttiga bolag samt både nationella och lokala entreprenörer
för att ta fram nästa generations kombohus.
Vi verkar för att få igenom en ny ramavtalsmodell för upphandling av nyproduktion, där målet är att kunna upphandla entreprenörer i ett tidigt stadium för att på så sätt bygga samverkan och förtroende som i förlängningen
ska ge snabbare och tryggare processer och få ner priserna.
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Underhåll och reparationer

Så ser vi till att våra bostäder håller i längden.
Kontinuerligt underhåll och reparationer är avgörande för att säkerställa
att vi har fastigheter som är trivsamma med en god miljöprestanda och som
håller över tiden.
Underhåll och reparationer är en del av ett aktivt hållbarhetsarbete. Vid
ombyggnationerna förbättrar vi fastigheternas miljöprestanda, exempelvis
uppnås en bättre energiprestanda, vi säkrar hållbara materialval och uppnår en bättre inomhusmiljö. Vi satsar också mycket på att underhålla våra
utemiljöer.
Vi lägger mycket pengar på underhåll. Under 2019 lade vi 762 miljoner
kronor på ombyggnation och underhåll vilket motsvarar 50 procent av vår
omsättning. Vi arbetar långsiktigt med vårt underhåll, och har en ambitiös
plan där alla våra lägenheter renoveras i en beräknad tidscykel på 50 år.
Vi gör stora insatser för att hålla våra fastigheter i bra skick.
Vi vill ha en jämn och hög underhållstakt och vår ambition är att renovera
300–500 lägenheter per år. Under 2019 renoverades 305 lägenheter.
Ombyggnationerna är ofta omfattande där vi tillgodoser det som husen
behöver – tekniska åtgärder och energiprestanda i fastigheterna samt i
lägenheterna nya ytskikt, och i vissa fall badrum och kök.
I stadsdelen Berga har vi testat en ny modell vid renovering. Där erbjuder
vi alla boenden en gemensam grundnivå, som säkerställer en god standard,
som de sedan kan bygga på med tillval i form av ytskikt, tvättmaskin med
mera. Detta för att kunna erbjuda större flexibilitet, där hyresgästerna har
möjlighet att påverka den hyresförändring som följer med renoveringen. I
Berga har hyresgästerna valt olika – vissa ville ha grundnivån medan andra
ville ha så många tillval som möjligt. Modellen har fallit väl ut och vi tar den
nu vidare i den förestående renoveringen i Ryd och vidareutvecklar den.
Ett oplanerat renoveringsprojekt uppstod efter den tragiska sprängningen
på Ådalagatan i juni. Det värst drabbade huset återuppbyggs grundligt
med rustade stommar, nya fasader och ett tiotal lägenheter som behöver
byggas upp helt från grunden. Vi har fått evakuera ett 20-tal hyresgäster
under en längre tid och räknar med att återuppbyggnaden och renoveringen är klar först i oktober 2020.
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Ansvarsfulla affärer
och relationer

VD-ord
Om Stångåstaden
För en hållbar framtid
Hur har vi gått till väga?
Social hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ansvarsfulla affärer och relationer
Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö
Risker och möjligheter
Revisorns yttrande
Bilagor

Ansvarsfull upphandling
och hållbara leverantörsled
Så arbetar vi med våra leverantörer

Stångåstaden är en beställarorganisation och vi anlitar cirka 750 leverantörer inom flera olika områden. De största kategorierna är nyproduktion och
ombyggnation samt förvaltning av våra fastigheter. Entreprenad, drift- och
underhållstjänster samt energi och vatten utgör cirka 90 procent av Stångå
stadens totala inköpsvolym (fakturerat belopp). Flera av våra leverantörer
anlitar i sin tur ofta underleverantörer.
Givet att Stångåstaden är en stor beställarorganisation är det avgörande
för oss att vi har en ansvarsfull upphandling och ett hållbart leverantörsled.
Vi sätter stort värde på samarbetet och ställer hållbarhetsoch kvalitetskrav på våra leverantörer. Vid flera av våra upphandlingar 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 och att leverantörerna/entreprenörerna såväl som
deras underleverantörer/underentreprenörer ska uppfylla all lagstiftning
som verksamheten omfattas av. Exempel på krav som ställs är att löne-och
anställningsvillkor ska vara enligt, eller jämförbara med, kollektivavtal som
gäller för den bransch som uppdraget avser. Vi ställer krav på att leverantörerna ska agera i enlighet med vår hållbarhetspolicy, i vilken vi bland annat
anger att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
Vi genomför årligen ett antal revisioner av våra leverantörer. Utöver
att följa upp de krav vi har ställt är även syftet att byta erfarenheter och
hitta förbättringsområden tillsammans med våra leverantörer. Under 2019
genomförde vi 13 avtalsrevisioner av upphandlade ramavtalsleverantörer.
Vid revisionerna har det visat sig att en återkommande brist är att de krav vi
ställer på drivmedel i fordon och utbildning i sparsam körning inte uppfyllts.
Bristerna från revisionerna 2019 är åtgärdade eller håller på att åtgärdas.
I samband med avtalstecknandet informerar vi våra leverantörer om de
krav vi ställt. Under året har vi dessutom infört att ett uppföljningsmöte med
upphandlare och avtalsansvarig ska hållas sex månader in i avtalet i syfte
att bland annat stämma av att miljökraven uppfylls av leverantören.
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Utöver revisionerna av ramavtalsleverantörerna genomfördes 9 miljörevisioner samt 3 SundaHus-revisioner11 i nyproduktionsoch ombyggnationsprojekt under 2019. Vid samtliga miljörevisioner av byggprojekten uppdagades brister. Fler än hälften av de entreprenörer som reviderades hade
avvikelser inom områdena miljöledning, entreprenörens miljöplan, kemikalier, avfall samt produktregistrering i Sunda Hus. Uppföljning av revisionerna görs på efterföljande byggmöten. I syfte att säkra att våra krav uppfylls
kommer vi se över arbetssättet med kravställning och uppföljning.
Under 2019 har 11 revisioner i form av en självutvärderingsenkät av
arbetsrättsliga villkor genomförts på 7 olika byggprojekt. Vid drygt hälften
av revisionerna har mindre brister uppdagats vilka har åtgärdats tillsammans med leverantörerna. Även dessa revisioner följs upp på efterföljande
byggmöten.
Inga kontrakt har avslutats under året på grund av bristande verksamhet
hos våra leverantörer.

Antikorruption och mutor

Så arbetar vi för att motverka korruption och mutor
Inom fastighets-och byggbranschen finns det överlag utmaningar och risker
kopplade till korruption. Därför är arbetet med att motverka korruption och
mutor av yttersta vikt för ett företag som Stångåstaden. Vi motverkar mutor
och korruption genom våra etiska riktlinjer, vår inköpspolicy och representationspolicy. I de etiska riktlinjerna är riskområden identifierade och genom
riktlinjerna ska medarbetare samt leverantörer och kunder veta vad som är
tillåtet och vad som är oacceptabelt när det gäller gåvor, förmåner etc.
Riktlinjerna innehåller även kontrollpunkter. Alla nyanställda får en genomgång av våra etiska riktlinjer och policys inom området under sin introduktion på Stångåstaden. Vidare gör alla nyanställda ett värdegrundsspel
där de etiska riktlinjerna ingår som en del. Vid utgången av 2019 hade 96
procent av alla anställda genomfört värdegrundsspelet. De medarbetare
som inte spelat värdegrundsspelet är endera visstidsanställda med kortare
anställning eller nyanställda. Att de nyanställda inte har gjort värdegrundsspelet än beror på att det inte varit något spel sedan de anställdes. Samt
liga anställda med ledande befattning har spelat värdegrundsspelet.
Vid annonserade upphandlingar exklusive byggentreprenader förmedlas
de etiska riktlinjerna vid avtalsteckning. Under 2020 har vi för avsikt att se
över kommunikationen med våra leverantörer samt komplettera kommunikationen med att förmedla riktlinjerna även vid byggentreprenader.
Stångåstaden har en transparent uthyrningspolicy och en reglerad
bostadskö där bostäder förmedlas efter kötid. Intern kontroll av uthyrningen
genomförs för att säkerställa att företagets rutiner och riktlinjer följs. Inga
avvikelser framkom vid de interna kontrollerna under 2019. Vi arbetar aktivt
med att försöka förebygga olovlig andrahandsuthyrning. Vi ställer även krav
på att våra leverantörer ska agera i enlighet med vår hållbarhetspolicy.
Möjligheten till anonym rapportering av oegentligheter, så kallad ”whistle
blowing” finns via ägaren Linköpings kommun och under 2019 har inte
några ärenden rapporterats.

Alla nyanställda på
Stångåstaden får en
genomgång av våra etiska
riktlinjer, och genomföra
ett värdegrundsspel där de
etiska riktlinjerna ingår.
96 procent av alla anställda,
inklusive samtliga i ledande
befattning, har genomfört
värdegrundsspelet.

11) SundaHus-revisionerna är avgränsade till att endast titta på produktregistreringen i SundaHus Miljödata.
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Kundnöjdhet

Så har vi fått Sveriges mest nöjda kunder
Som Linköpings största bostadsaktör har vi ett stort ansvar gentemot våra
kunder. Att de är nöjda är av största vikt. Därför har vi en mycket kundnära organisation. Våra bostadsområden är indelade i tre distrikt och varje
distrikt har en distriktschef, som tillsammans med områdesansvariga driver
verksamheten ur boendeperspektiv, i nära dialog med kunderna.
Ett bevis för att vi lyckats väl med detta är att vi fick priset Kundkristallen
för ”Högsta serviceindex” bland Sveriges stora hyresvärdar 2019.
Bakom Kundkristallen ligger kundundersökningen AktivBo, där hyres
gästerna svarar på frågor om boende och service. Den ger oss viktig information om hur kunderna ser på Stångåstaden som hyresvärd, sin bostad,
utemiljön, aktiviteter i bostadsområdena, hemsidan, kundtidning med mera.
Serviceindex för 2019 landade på 85,1 procent, vilket är en höjning från
2018 då indexet låg på 84,3 procent. Det är en hög siffra även om vi inte
uppnådde vårt mål på 86,5 procent. Vi ser ökningar bland annat för delindex ”rent och snyggt”. Här svarar våra kunder på frågor om till exempel
yttre och inre skötsel och städning av återvinningsrum. Vi ser även en ökning
i delindex ”ta kunden på allvar” som rör frågor om vårt bemötande, hur vi
informerar och kommunicerar med våra kunder samt hur tillgängliga vi är.
Liksom förra året har delindexet ”trygghet” ökat.
Även produktindex, det vill säga hur nöjd man är med sitt boende, har
ökat till 80,7 procent under 2019 – att jämföra med 79,8 procent 2018.
Det är delindex ”utemiljö” med frågor om trafikmiljö, träd, buskar, blommor,
bänkar och bord som står för det mesta av ökningen.
Precis som förra året gick all personal på Stångåstaden ut under en och
samma kväll i september för att personligen överlämna enkäterna från AktivBo till hyresgästerna. Detta ledde till att vi fick en rekordhög svarsfrekvens
på drygt 64 procent.
I år gjorde vi också en mobil extraundersökning med 7 riktade frågor
kring sådant vi är extra intresserade av. Resultatet från extraundersökningen
visade att vi inte når ända fram när det gäller yttre skötsel. Avvikelserna är
större än vad vi önskar och vi kan konstatera att det är ett förbättringsområde.
Ett annat område där vi får svagare resultat gäller felanmälan. Vi och
våra entreprenörer är bra på bemötandet, men inte tillräckligt snabba på
att återkoppla. Kunderna får veta att entreprenörerna ska höra av sig, men
det tar för lång tid innan de gör det. Nu mäter vi veckovis hur vi snabbt vi
lyckas återkoppla till kunden. Åtgärdstiden kan variera efter kundernas önskemål, det viktiga är att alla kunder snabbt ska bli kontaktade och få en tid.
Studentbostäder fick 2019 sitt högsta kundnöjdhetsbetyg hittills, med höga
betyg i de flesta kategorier, framför allt kring kundservice. Även korridorsboendena i Ryd får höga betyg – där arbetar vi nära studenterna med
områdesansvarige som för en kontinuerlig dialog med de boende.
Professionellt bemötande gentemot alla människor är en förutsättning för
delaktighet och det är även viktigt att all vår kommunikation är tillgänglig
och inkluderande. För att uppnå detta har vi handboken ”Inkluderande
kommunikation” som vägledning, tillgänglig för all personal.
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85,1%
Vårt serviceindex för 2019,
så högt att vi fick Kundkristallen
för högsta serviceindex bland
Sveriges stora hyresvärdar för
tionde gången.
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Medarbetarfrågor
och god arbetsmiljö
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Ledarskap

Så jobbar vi för ett effektivt ledarskap
Ett bra ledarskap är en av nyckelfaktorerna för Stångåstadens framgång
varför frågan tillägnas mycket tid och kraft.
Enligt vår erfarenhet är stora arbetsgrupper svårt att förena med gott
ledarskap och god arbetsmiljö. Därför består våra arbetsgrupper som mest
av 12–15 personer men oftast av 4–5. Det gör att vi ser medarbetarna och
är nära dem i vardagen.
Alla chefer genomgår samma basutbildning, vilket gör att vi alla pratar
samma språk och lutar oss mot samma teorier. Utbildningen har fokus på
självkännedom, samt ämnen som gruppdynamik, situationsanpassat ledarskap, feedback och presentationsträning. Alla anställda jobbar också med
IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – en beteendemätning baserad på
hur vi upplevs av andra.

97,1%
Vår höga frisknärvaro är
ett resultat av medvetet
förebyggande arbete för
medarbetarnas hälsa.

Ett gott ledarskap är nyckeln
till framgång. Vi ser till att våra
chefer är nära medarbetarna i
vardagen.
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Utöver detta fyller vi på med gemensamma och individuella utbildningar.
Under 2019 har alla våra 24 chefer genomgått programmet vi kallat Engagemang 2.0, med hjälp av organisationen HejEngagemang, med målet att
öka engagemanget och prestationen i organisationen. Fem gånger under
året har vi genomfört en engagemangsenkät, för att visualisera nuläget
gällande medarbetarnas engagemang kopplat till bland annat ledarskapet. Efter varje tillfälle har cheferna träffats och gått igenom enkätsvaren
för att se vad medarbetarna anser går att utveckla. Därefter har vi satt mål
och åtgärder och följt upp med ny mätning. Enligt HejEngagemang hade
vi exceptionellt bra eNPS-värde redan vid första mätningen – 65 – vilket
under året steg till 8012. Vi fortsätter att mäta 2020, även om projektet med
HejEngagemang är över.
Sex gånger per år har vi ledningsforumsmöten där alla chefer träffas och
diskuterar frågor tillsammans. Målet är att ha högt i tak under mötena för
att sedan kunna gå ut enade i verksamheten, och på så sätt skapa trygghet
och tydlighet bland medarbetarna och i hela organisationen.
Vi har också coachpar, där vi stöttar varandra i vårt ledarskap i vardagen, och erbjuder individuell coachning, eftersom vi alla har olika behov
och behöver hjälp med olika saker.
Det fokus på värderingsstyrt ledarskap som vi startade för fyra år sedan
finns med i allt vi gör, och vi ser till att alla chefer träffas ofta för att hålla
det vid liv.
Enligt den medarbetarundersökning som genomfördes 2019 har 90 procent av medarbetarna tillit till ledarskapet.
Vi lägger stort fokus på självledarskap, där medarbetarna får tydliga mål
och uppdrag, men stor frihet i hur de når dem. Då växer de som personer
och vi får ett bättre resultat. Men vi betonar också att med stor frihet följer
stort ansvar.
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Engagerade medarbetare

Så skapar vi engagemang, stolthet och delaktighet
på vår arbetsplats
Genom att ha engagerade medarbetare uppnås inte bara ett gott klimat på
arbetsplatsen vilket bidrar till ökad trivsel utan medarbetare som är engagerade i sitt arbete bidrar också till ökad lönsamhet för företaget.
Delaktighet är en viktig del av Stångåstadens kultur. Tillsammans med
tydliga mål och kontinuerlig uppföljning leder det till engagemang och
goda resultat. I vårt värderingsstyrda arbete ger vi alla medarbetare en
stor frihet att ta egna beslut. I medarbetarenkäten 2019 är resultatet för
engagemangsindex 91 procent.
Stolthet över det uppdrag vi utför är mycket viktig, att vi utvecklar Linköping och verkligen gör skillnad för Linköpingsborna.
Bland annat lyfter vi fram goda exempel på våra kontinuerliga stormöten,
där medarbetare får presentera sitt arbete. Vi ser till att våra medarbetare
kommer ut och besöker våra nyproduktions- och ombyggnationsprojekt för
att stärka stoltheten över det vi producerar.

12) eNPS är ett mått på hur troligt det är att medarbetarna skulle rekommendera sin arbetsplats till en vän.
Resultatet mäts på en skala –100 till 100. Över 0 brukar räknas som ett bra resultat.
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Vi har flera interna utmärkelser för att bygga stolthet. Varje år utser vi
årets nytänkare där syftet är att uppmärksamma kreativa idéer. Under 2019
fick tre medarbetare pris för sina idéer. Fyra gånger om året utser vi kvar
talets medarbetare.
Vi har återkommande kompetensutveckling för att lyfta medarbetarnas
kompetens och engagemang. Under 2019 har vi fortsatt med en kultur
utbildning, där vi bland annat fördjupat oss i Mellanöstern och klankultur
via föreläsningar och workshops.
För att förbättra skötseln i våra områden har vi haft utbildningar inom
yttre skötsel för samtliga områdesansvariga. Fastighetsavdelningen har
även haft flera utbildningar kring bland annat fastighetsägaransvar och
fastighetsekonomi.
En förutsättning för att känna engagemang är att man har en god arbetsmiljö. Därför arbetar vi aktivt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi
går skyddsronder för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats, följer
upp sjukskrivningstal och skriver incidentrapporter och arbetar förebyggande med hälsa. Eftersom cheferna jobbar så nära medarbetarna ser de tidigt
om någon inte mår bra och vi kan ofta sätta in insatser innan det behöver
leda till sjukskrivning.
Vi har en generös friskvårdspeng och en aktiv idrottsförening som ordnar
skidresor, volleybollkvällar, löprundor med mera. Vi erbjuder också massage och vaccinationer. För att förbättra vårt friskvårdsarbete ytterligare
och arbeta mer proaktivt kommer vi att upphandla företagshälsovård på
ett nytt sätt under 2020. Tanken är att bryta isär upplägget och jobba med
flera olika aktörer för att kunna arbeta mer förebyggande och utgå från
det friska. Vi värnar om balans i livet och tillämpar som en del i det flexibel
arbetstid.

Stolta medarbetare

Av medarbetarenkäten 2019
framgår bland annat att:

96%

Ett bra ställe att jobba på!
Stångåstaden har de senaste åren nått
flera topplaceringar i undersökningen
Great Place To Work (GPTW) avseende
Sveriges bästa arbetsplatser. Vi har inte
erhållit vår placering för 2019 än men
för 2018 rankades vi som Sveriges 9:e
bästa arbetsplats i kategorin mellanstora
arbetsplatser.
Undersökningen består av två delar.
Del ett är en medarbetarenkät, där vi
fick ett sammanlagt Förtroendeindex på
91 procent för 2019.
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Kan rekommendera oss som
arbetsgivare till andra.

97%

Tycker att Stångåstaden är en
mycket bra arbetsplats.

Del två är Culture Audit, där vi utifrån
en mall från GPTW beskriver hur vi
arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar arbetsplatskultur.

99%

Känner sig väl omhändertagna när de börjar jobba
på Stångåstaden.
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Stångåstaden har kollektivavtal och vårt
arbete drivs i form av samverkan mellan
företaget och facket. Enligt våra riktlinjer
mot kränkande särbehandling accepterats inte någon form av kränkningar inom
Stångåstaden.
Företaget har en mångfaldsdokumentation som behandlar områdena arbetsförhållanden, föräldraskap, sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling, rekrytering, kompetensutveckling
samt löneutveckling. Dokumentationen
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.
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Värdegrundstest
Under 2019 har vi utvecklat ett unikt värdegrundstest som används i samband med rekryteringar. Det
baseras främst på en rad scenarier där den sökande får välja hur den skulle agera i olika situationer som
kan uppstå på Stångåstaden.
Testet används både för screening och som ett underlag för djupintervjuer senare i processen. Genom att
använda testet hittar vi presumtiva medarbetare med stor potential utifrån andra kriterier än utbildning,
erfarenhet och kunskaper. Det breddar urvalet och gör att mångfalden ökar. Genom att använda testet
som en del i processen kan vi satsa på kandidater som har inställningar och värderingar som matchar
våra på Stångåstaden, men som kanske inte uppfyller samtliga krav.

Anställda på Stångåstaden
Totalt 171 tillsvidareanställda under 2019,
här uppdelat i olika ålderskategorier:
120
100
80
60
40
20
0
Under 30 år
Män		

30-50 år

Över 50 år
Kvinnor
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Risker och möjligheter
De risker som Stångåstaden berörs av och de områden som Stångåstaden
riskerar att påverka negativt analyseras och bedöms årligen under strategioch affärsplaneringsprocessen. Riskerna delas in i strategiska risker,
operativa risker och finansiella risker. Riskerna omfattar även hållbarhets
risker. För arbetet med intern styrning och kontroll används COSOmodellen
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
som är ett ramverk för intern styrning och kontroll. Nedan redogörs för våra
hållbarhetsrisker, inklusive en beskrivning, hantering, möjligheter samt en
bedömning av riskerna13.
För den fullständiga riskmatrisen hänvisas till Stångåstadens digitala
årsredovisning.

För att hantera brandrisk
arbetar vi bland annat med
årliga egenkontroller av
brandskyddet i alla våra
fastigheter.

13) Varje specifik risk har analyserats och bedömts. Med detta som utgångspunkt har en samlad bedömning av respektive riskkategori gjorts
utifrån en tiogradig skala. Den samlade bedömningen ska ses som en indikation av storleken på risken som helhet. En etta betyder låg till
obefintlig risk medan en tia betyder mycket hög risk.
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BESKRI VNIN G

HAN TE RIN G AV R ISK

MÖ J LIG HE T E R

Sociala risker Riskbedömning 4
Social oro och otrygga områden påverkar kundnöjdhet och
fastighetsvärden negativt och kan
i förlängningen även medföra en
ökad segregation.

Vi genomför trygghetsvandringar i alla våra områden och arbetar med grannsamverkan. I våra tre
socioekonomiskt svagare områden har vi stadsdelsutvecklingssatsningar med fokus på att de boende ska
känna delaktighet och få inflytande i sin närmiljö.
Under 2018 startade vi upp ett kompetensförsörjningsprojekt för att öka sysselsättningen i utsatta
stadsdelar där målet även är att främja en ökad
integration. Detta projekt har fortgått under 2019.

Genom att ha trygga områden minskar risken
för störningar och våra bostadsområden blir mer
attraktiva att bo i. Vi får nöjdare kunder, högre
lönsamhet och högre fastighetsvärden.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan
2005 och arbetar förebyggande och systematiskt
med miljöfrågor. Vi har upprättade miljömål och
handlingsplaner som följs upp kontinuerligt och håller oss löpande uppdaterade om nya och ändrade
lagar. Miljöarbetet utgår från vår hållbarhetspolicy
som är fastställd av styrelsen.
Vi ställer krav på de produkter som byggs in i
våra fastigheter och använder SundaHus för att
bedöma och dokumentera material och ämnen.
Vi har en framtagen energistrategi och arbetar
systematiskt med energieffektiviseringar och beteendepåverkan.
Vi arbetar aktivt och systematisk med att mäta
radonhalten i våra fastigheter och vid behov
av åtgäder samordnas dessa med renovering i
planerade ombyggnationsprojekt för att göra
det så effektivt som möjligt. Vid behov görs även
punktinsatser.
Vi arbetar med att skapa förutsättningar för en
korrekt avfallshantering och för att minska mängden restavfall. Vi har daglig tillsyn i våra avfallsrum
och arbetar med beteendepåverkan.
Inom ramen för kommunens klimatanpassningsprogram har en handlingsplan för klimatanpassningsåtgärder, med tidsperspektivet 2020–2022,
arbetats fram och fastställts under 2019. Stångåstaden har medverkat i arbetet och har identifierat
ett antal åtgärder.
Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och
genomför ett antal revisioner årligen.

Genom vårt aktiva miljöarbete har vi möjlighet att
erbjuda boenden som är bra ur miljösynpunkt. Ett
offensivt miljöarbete förebygger miljöproblem och
uppnår ständig miljöförbättring

Miljö Riskbedömning 4
Inom miljöområdet har vi identifierat våra risker och prioriterade
miljöaspekter. Dessa återfinns
bland annat inom byggnation och
material (risk för skadliga ämnen
och byggmaterial), klimat och
energi, inomhusklimat (förhöjda
radonhalter) samt avfall (felaktig
hantering). En framtida risk är de
globala klimatförändringarna som
kan ge skador på fastigheter på
grund av extrema väderhändelser men också medföra negativ
påverkan på människors hälsa och
på miljön.
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MÖ J LIG HE T E R

Brandrisk Riskbedömning 3
Det finns en risk för att brand
inträffar som kan medföra fastighetsskador och påverka människors
liv, hälsa (fysiskt och psykiskt) och
säkerhet samt miljön negativt.

Inom organisationen finns en ansvarig för brand
och säkerhet utsedd samt en krisorganisation (Krisgruppen) som tillfälligt agerar i och hanterar en
krissituation. Som stöd finns en krisplan, checklistor
och rutiner. Vi har ett systematiskt brandskyddsarbete och arbetar preventivt med brandskyddsfrågor.
Vi gör en årlig egenkontroll av vårt brandskydd i
hela beståndet och en entreprenör gör kontroller
av vårt brandskydd i våra fastigheter fyra gånger
per år. Dessutom utövar Räddningstjänsten tillsyn
genom stickprovskontroller.

Genom vårt arbete kan vi identifiera riskområden
som snabbt kan åtgärdas samt utgöra underlag
för informationskampanjer och utbildningsinsatser
för såväl personal som kunder.

Mutor och korruption Riskbedömning 4
Risk för otillåten tilldelning av
lägenheter. Hyreslägenheter är
väldigt eftertraktade i Linköping och
i genomsnitt finns 75 sökande per
ledig bostad.
Mottagande av mutor i samband
med beställningar och upphandlingar. Stångåstaden är en stor
inköpare av varor och tjänster,
främst inom byggentreprenad, drift
och underhåll.
Vi ser en risk för mutor och korruption genom hela leverantörskedjan.
Risk för yttre hot, våld eller påtryckningar mot enskild medarbetare för
att tilldelas fördelar.

Stångåstaden har en transparent uthyrningspolicy
och en reglerad bostadskö där bostäder förmedlas
efter kötid. Intern kontroll av uthyrningen genomförs
för att säkerställa att företagets rutiner och riktlinjer
följs. Vi arbetar aktivt med att försöka förebygga
olovlig andrahandsuthyrning.
Vi motverkar uppkomsten av mutor och korruption genom våra etiska riktlinjer, vår inköpspolicy
och vår representationspolicy. Viställer även krav
på att våra leverantörer ska agera i enlighet med
vår hållbarhetspolicy.
Möjligheten till anonym rapportering av oegentligheter, så kallad ”whistle blowing”, finns via
ägaren Linköpings kommun.

Ökad trovärdighet och transparens skapar ytterligare möjligheter till förbättrade relationer med
bolagets intressenter.

Mänskliga rättigheter Riskbedömning 3
Mänskliga rättigheter i en företags
kontext innefattar många olika
frågor. Risker finns bland annat
avseende kränkande särbehandling
och diskriminering.

Enligt våra riktlinjer mot kränkande särbehandling
accepteras inte någon form av kränkningar inom
Stångåstaden. Vi har skapat ett arbetssätt som
sträcker sig längre än att förhindra diskriminering på
arbetsplatsen till att främja mångfald. Professionellt
bemötande gentemot alla människor är en förutsättning för delaktighet och det är även viktigt att all
vår kommunikation är tillgänglig och inkluderande.
För att uppnå detta har vi en handbok i inkluderande kommunikation som vägledning. Vid tilldelning
av våra lägenheter tillämpar vi likabehandlingsprincipen genom att lägenheterna förmedlas efter kötid.
Vi ställer krav på att våra leverantörer ska agera på
ett etiskt och ansvarsfullt sätt.
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Attraktiv och trygg arbetsgivare. Delaktighet i
våra områden och ökade möjligheter till ännu
bättre relationer med bolagets intressenter.
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BESKRI VNIN G

HAN TE RIN G AV R ISK

MÖ J LIG HE T E R

Arbetsmiljö Riskbedömning 4
En osund arbetsmiljö leder till ohälsa, dåligt klimat och ett försämrat
engagemang. Det innebär även
höga kostnader för sjukfrånvaro och
låg produktivitet. Detta ger även
upphov till risk för olyckor. En risk vi
ser är det ”allmänt högre tempot” i
samhället. Denna risk kan påverka
medarbetarens fysiska och psykiska
välbefinnande.

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet
för att skapa en arbetsmiljö som minimerar risken
för att någon råkar ut för en olycka eller blir sjuk.
Arbetsmiljöarbetet är organiserat och ständigt
pågående. Vi arbetar förebyggande med kompetensutveckling, ledarskap, friskvård och riskhantering. I företaget betonar vi självledarskapet som
en central del där alla medarbetare har ett ansvar
att bidra till att säkerställa en god arbetsmiljö.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska resultera i
att vi tidigt fångar upp signaler på ohälsa oavsett
anledning.
Företaget har rutiner och beredskap för att hantera olyckor och hot/incidenter mot enskilda eller
flera medarbetare. Vårt arbetsmiljöarbete utgår
från vår arbetsmiljöpolicy.

Genom ett bra arbetsmiljöarbete kan vi nå hög
produktivitet, arbetsglädje och intern och extern
attraktivitet.

Risker föreligger även i leverantörskedjan såsom risker inom hälsa
och säkerhet vid nybyggnation och
ombyggnation av fastigheter.

I våra upphandlingar ställer vi krav på att våra
leverantörer samt underleverantörer ska uppfylla
all lagstiftning de berörs av och att det ska vara
goda arbetsvillkor. Vi gör även ett antal revisioner
årligen.

Ansvarsfulla och goda relationer med våra
intressenter.

Kompetensförsörjning Riskbedömning 4
För att kunna möta våra framtida
utmaningar och den ökade förändringstakten i omvärlden måste vi
kontinuerligt säkerställa att vi har
rätt kompetens inom företaget.
Om vi inte lyckas att attrahera och
behålla rätt kompetens får det konsekvenser för vår möjlighet att nå
våra mål och för att Stångåstaden
ska nå ägarens uppdrag.

Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med vår
kompetensförsörjning och att vara en attraktiv
arbetsgivare. Vi har en kompetensförsörjningsplan
som ses över årligen i samband med affärsplaneringen och som bryts ner på individnivå.
Kompetensutvecklingsinsatser är dokumenterade i
affärsplan och utvecklingssamtal. Vi arbetar aktivt
med att vara en attraktiv arbetplats bland annat
genom att kontinuerligt arbeta med vår värdegrund, säkerställa ett engagerat ledarskap och
erbjuda en stor delaktighet. Externt arbetar vi med
employer branding. Årligen mäter vi och följer upp
vår kompetensförsörjning och attraktivitet i Great
Place to Work (medarbetarenkät) och genom
utvecklingssamtal.
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Vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar
engagerade och kompetenta medarbetare.
Därigenom levererar vi en affärsnytta som gör att
vi ligger ett steg före.
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Revisorns yttrande avseende
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 och för att den är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta Till bolagsstämman i
AB Stångåstaden (publ), org.nr 556041-6850 inne-

bär att min (vår) granskning av hållbarhetsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning
som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Linköping den 10 mars 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jonas Leek
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsdata
Nedan redogörs för viktiga indikatorer och nyckeltal.
Siffrorna gäller för koncernen om inte annat anges.

Anställning (endast för år 2019)
Tillsvidare
varav kvinnor
Visstid
varav kvinnor
Heltid

Enhet

Under 30 år

30-50 år

Över 50 år

Totalt

Antal

16

101

54

171

Antal

8

59

36

103

Antal

2

8

3

13

Antal

0

6

1

7

Antal

17

104

52

173

Antal

16

61

32

109

Antal

1

5

2

8

Antal

1

4

2

7

Totalt anställda

Antal

18

109

57

184

varav kvinnor

Antal

8

65

37

110

varav kvinnor
Deltid1
varav kvinnor1

1) Dessa personer har själva valt att arbeta deltid, deras respektive grundtjänst är 100%.

Könsfördelning i styrelse och ledningsgrupp
Andel kvinnor och män i styrelsen

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen

Enhet

2017

2018

2019

Kvinnor

%

28

28

45

Män

%

72

72

55

Kvinnor

%

33

33

33

Män

%

67

67

67

Enhet

2017

2018

2019

%

80,2

82,3

82,6

Antal

541

172

81

%

65

28

x2

Social hållbarhet
Trygghet och säkerhet
Trygghetsindex - andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö

Bostadsförsörjning
Nyproduktion av hyresrätter - färdigställda
Andel av kommunens nyproduktion - färdigställda hyresrätter

2) Statistiken avseende kommunens nyproduktion för 2019 är inte färdigställd än.
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Hållbarhetsdata

Miljömässig hållbarhet
Klimat och energi3

Enhet

2017

2018

2019

Stångåstaden exklusive Studentbostäder

kwh/m2 atemp

138,1

134,7

132,6

Studentbostäder

kwh/m2 atemp

167,1

160,3

161,2

Scope 1 Utsläpp från egenproducerad energi och egna fordon (olja, tjänstebilar
och poolbilar)

ton CO2e

5,8

6,8

30,6

Scope 2 Indirekta utsläpp som uppstår vid köpt el, fjärrvärme och fjärrkyla

ton CO2e

23 065

22 190

22 007

Scope 3 Utsläpp från tjänsteresor (flyg, tåg)

ton CO2e

–

9,7

5,8

Summa

ton CO2e

–

22 207

22 043

Fastighetsrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 2)

kg CO2e/m2

14,4

14,2

13,9

Transportrelaterade klimatutsläpp (Scope 1 och 3)

kg CO2e/km

–

0,08

0,05

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet

Klimatutsläpp

Utsläppsintensitet

3) F
 örtydliganden och antaganden:
Oljan i scope 1 används för uppvärmning av Lambohofs Säteri som är en Kulturminnesmärkt byggnad som Stångåstaden (Kulturfastigheter) fick i sin
ägo under 2015. Fram till 2019-02-01 har hyresgästen själv stått för uppvärmningskostnaderna men fr.o.m. detta datum är hyresgästen avflyttad.
Då data endast har gått att få avseende påfyllnad av olja approximeras förbrukningen med mängden påfylld olja. För närvarande pågår byte av
olja till fjärrvärme vilket beräknas vara klart under 2020.
El ingår inte i hyran för AB Stångåstadens kunder utan våra hyresgäster står för sitt egna elabonnemang.
Då el ingår i hyran för Studentbostäder är elförbrukningen inkluderad.
Utsläppen i Scope 2 är kompenserade för den el som produceras i våra egenägda vindkraftverk. Vid beräkning av energiförbrukningen samt klimatpåverkan används normalårskorrigerad data för energianvändningen i våra fastigheter.
De privata bilar som används i tjänsten är ej med i beräkningarna. Vår ambition är att få fram tillförlitlig data för de privata bilarna som används i
tjänsten inför nästa års redovisning.
Under 2019 gjordes fler tågresor och färre flygresor jämfört med 2018. Under 2017 bytte vi reseleverantör varför data saknas för delar av året.
Använda emissionsfaktorer återfinns i kapitlet Definitioner.

Avfall, återvinning och återbruk

Behandlingsmetod

Enhet

2017

2018

2019

Mängd avfall som produceras i
beståndet, exklusive grovsopor
(AB Stångåstaden)

Restavfall
inkl. matavfall4

Restavfallet går till energiåtervinning, matavfallet
blir biogas och biogödsel.

kg/lgh

333,8

322,4

318,1

Källsorterat materal
(tidningar, pappers-,
metall- och plastförpackningar, glas,
elavfall)

Materialåtervinning

kg/lgh

110,9

109,0

107,2

Textilier

Materialåtervinning

ton

20

30

29

Restavfall
inkl. matavfall4

Restavfallet går till energiåtervinning, matavfallet
blir biogas och biogödsel.

kg/lgh

120,8

117,0

104,8

Källsorterat materal
(tidningar, pappers-,
metall- och plastförpackningar, glas,
elavfall)

Materialåtervinning

kg/lgh

60,4

54,2

56,0

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

4) O
 ptisk sortering av matavfallet sker först på mottagande anläggning varför endast statistik på totala mängden kan erhållas i dagsläget. I statistiken
ingår inte de lägenheter som har sopsug då data saknas från avfallsbolaget för detta avfall. För moderbolaget omfattas därför cirka 85 procent av
beståndet i statistiken medan det för Studentbostäder endast är cirka 20 procent som omfattas då de flesta studentfastigheter har sopsug.
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Hållbarhetsdata

Goda inomhusmiljöer

Enhet

2017

2018

2019

Antal registrerade produkter i avslutade projekt, SundaHus Miljödata

st

4 955

6 644

2 750

Andel A- och B-bedömda produkter i avslutade projekt, SundaHus Miljödata

%

81,7

81,0

81,1

Andel A- och B-bedömda produkter i projekt som inte är avslutade, SundaHus Miljödata

%

85,3

83,8

84,0

Ekonomisk hållbarhet
Sunda finanser och långsiktighet

Enhet

2017

2018

2019

Mkr

1 307

1 291

1 237

Soliditet

%

45,7

43,5

41,5

Andel gröna obligationer av total upplåning

%

28

24

36

Mkr

635

693

544

% av totala omsättningen

43

48

31

2

35

39

40

Antal

201

214

305

tkr/lägenhet

1 154

905

902

Mkr

672

598

693

% av totala omsättningen

45

41

45

Enhet

2017

2018

2019

st

0

0

0

2019

Nedlagda kostnader i våra fastigheter
(Nyproduktion, Ombyggnation och Underhåll)

Ekonomiskt hållbara byggprojekt
Företagets investeringar i nyproduktion

Årliga investeringar i nyproduktion per kvadratmeter

tkr/m

Underhåll och reparationer
Ombyggda lägenheter – färdigställda
Årliga investeringar i ombyggnation per färdigställd lägenhet
Årliga ombyggnadsinvesteringar och underhållskostnader

Ansvarsfulla affärer och relationer
Antikorruption och mutor
Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder

Kundnöjdhet

Enhet

2017

2018

5

NKI – Serviceindex – Bostäder AB Stångåstaden

%

84,3

84,3

85,1

NKI – Produktindex – Bostäder AB Stångåstaden6

%

80,6

79,8

80,7

NKI – Serviceindex – Lokaler AB Stångåstaden7

%

–

77,7

–

NKI-värde

4,00

4,08

4,19

NKI – Studentbostäder

8

5) Våra kunder är nöjda med vår service (hur vi bemöter kund, inre och yttre skötsel, upplevd trygghet i trapphus och området etc.)
6) Våra kunder är nöjda med vår produkt (funktion och utformning av lägenhet, allmänna utrymmen och den yttre miljön etc.)
7) Undersökningen genomfördes första gången 2018, nästa kommer göras 2020.
8) N
 KI Studentbostäder är uppbyggd på ett annat sätt än övriga NKI:er. Indexet är en sammanvägning av resultatet från frågor inom sex övergripande
områden (bland annat boende, boendemiljö, service etc.) och har skalan 1–5.
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Hållbarhetsdata

Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö
Ledarskap

Enhet

2017

2018

2019

%

90

89

90

Engagemangsindex

%

92

92

91

NMI (genomsnittligt förtroendeindex)

%

91

90

91

Tillit till ledarskapet

Engagerade medarbetare
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GRI-index
Hela indexet hänvisar till GRI Standard 2016

Generella upplysningar
Organisationsprofil
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

102-1

Organisationens namn

Stångåstaden

Sida eller URL

102-2

Verksamhet, märken, produkter och tjänster

102-3

Huvudkontorets lokalisering

Tornbyvägen, Linköping

102-4

Länder där organisationen har verksamhet

Sverige

102-5

Ägarstruktur och organisationsform

102-6

Marknader som organisationen är verksam på

102-7

Organisationens storlek

Sid. 4

102-8

Information om anställda och andra som arbetar
för organisationen

Sid. 40, 28

102-9

Leverantörskedja

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisation
och leverantörskedja

Inga väsentliga ändringar har skett i
organisation eller leverantörskedja

102-11

Försiktighetsprincipen

Vi tillämpar försiktighetsprincipen vid
planering av verksamheten och vid val
av material och metoder.

102-12

Externa initiativ om hållbarhet som organisationen stödjer/omfattas av

Sid. 8

102-13

Medlemskap i organisationer

Sid. 8

Sid. 4

Sid. 5
Sverige

Sid. 28

Strategi
Upplysning

Beskrivning

102-14

Uttalande från ledande befattningshavare

Kommentar

Sida eller URL
Sid. 3

Etik och integritet
Upplysning

Beskrivning

102-16

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

Kommentar

Sida eller URL
Sid. 5, 8

Styrning
Upplysning

Beskrivning

102-18

Styrningsstruktur

Kommentar

Sida eller URL
Sid. 6

Intressentdialog
Upplysning

Beskrivning

102-40

Lista över intressentgrupper

102-41

Kollektivavtal

102-42

Identifiering och urval av intressenter

Sid. 9

102-43

Metoder för intressentdialog

Sid. 9

102-44

Viktiga frågor som lyfts

Sid. 10–11
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Sida eller URL
Sid. 9

Samtliga anställda omfattas
av kollektivavtal.
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GRI-index

Redovisningspraxis
Upplysning

Beskrivning

Kommentar

102-45

Enheter som ingår i den finansiella redovisningen

AB Stångåstaden, Studentbostäder i Linköping AB, Kulturfastigheter i Linköping AB
samt TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller
Stångåstadens huvudkontor.

102-46

Definition av redovisningens innehåll
och frågornas avgränsning

Sid. 6, 9, 12–13

102-47

Lista över väsentliga frågor

102-48

Förändringar av information

Det är första året vi redovisar enligt
GRI Standarder vilket innebär delvis nya
väsentliga frågor och innehåll.

102-49

Förändringar i redovisningen

Tidigare har vi redovisat enligt en standard
framtagen inom Eurhonet men fr.o.m. detta år
redovisar vi enligt GRI Standarder.

102-50

Redovisningsperiod

1 januari 2019-31 december 2019

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

2019–04–26

102-52

Redovisningscykel

Årligen

102-53

Kontaktperson för redovisningen

Malin Ribbenhed, Kvalitets- och hållbarhetschef, malin.ribbenhed@stangastaden.se

102-54

Redovisning i enlighet med GRI Standarder

Denna redovisning har upprättats i enlighet
med GRI standarder på kärnnivå

102-55

GRI-index

102-56

Extern granskning

Sida eller URL

Sid. 13

Sid. 44–47
Ingen extern granskning av hållbarhets
redovisningen har gjorts.

Väsentliga frågor
Antikorruption och mutor (GRI 205: Anti-korruption 2016)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 29

Frågan är relevant både inom
organisationen, i leverantörsledet
samt i relation till våra kunder.

205-2

Kommunikation och utbildning i anti-korruptionspolicies och rutiner

Sid. 29

Avsteg görs från 205-2c p.g.a. att
viss data saknas. Vi har som ambition att under kommande period ta
fram denna information.

205-3

Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder

Sid. 29, 42

Klimat och energi (GRI 302: Energi 2016)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 18–21

Frågan är relevant för drift
av våra fastigheter.

302-1

Energianvändning inom organisationen

Sid. 21

302-3

Energiintensitet

Sid. 41
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VD-ord
Om Stångåstaden
För en hållbar framtid
Hur har vi gått till väga?
Social hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ansvarsfulla affärer och relationer
Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö
Risker och möjligheter
Revisorns yttrande
Bilagor

GRI-index

Klimat och energi (GRI 305: Utsläpp till luft 2016)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 18–21

Frågan är primärt relevant vid drift
av våra fastigheter, i leverantörs
leden samt i relation till våra kunder
men även inom organisationen.

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

Sid. 41

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2)

Sid. 41

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

Sid. 41

305-4

Utsläppsintensitet växthusgaser

Sid. 41

Avfall, återvinning och återbruk (GRI 306: Utsläpp till vatten och avfall 2016)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 22–23

Frågan är främst relevant bland
våra hyresgäster samt vid ny- och
ombyggnation som ger upphov
till avfall .

306-2

Avfall per typ och hanteringsmetod

Sid. 22, 41

Avsteg görs från 306-2a p.g.a.
att viss data saknas. Vi har som
ambition att under kommande
period ta fram denna information.

Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (GRI 308: Leverantörsbedömning miljö 2016)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 28–29

Frågan är aktuell i leverantörsledet.

308-2

Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan
samt vidtagna åtgärder

Sid. 28–29

Ansvarsfull upphandling och hållbara leverantörsled (GRI 414: Social leverantörsbedömning 2016)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 28–29

Frågan är aktuell i leverantörsledet.

414-2

Negativ påverkan på arbetsförhållandena i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder

Sid. 29

Ledarskap (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 31–32

Frågan är aktuell
inom organisationen.

Egen upplysning

Ledarskapsindex

Sid. 32, 43

Engagerade medarbetare (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 32–33

Frågan är aktuell
inom organisationen.

Egen upplysning

Engagemangsindex

Sid. 32, 43

Egen upplysning

NMI- nöjdmedarbetarindex (förtroendeindex)

Sid. 33, 43

S TÅ N GÅ S TA D E N S H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 019

46

VD-ord
Om Stångåstaden
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Miljömässig hållbarhet
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Risker och möjligheter
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Bilagor

GRI-index

Trygghet och säkerhet (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 14–15

Frågan är relevant för såväl våra
hyresgäster som för Linköping i stort.

Egen upplysning

Trygghetsindex

Sid. 15, 40

Underhåll och reparationer (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 27

I första hand är frågan
relevant för våra hyresgäster.

Egen upplysning

Antal ombyggda lägenheter

Sid. 27, 42

Egen upplysning

Årliga investeringar och underhållskostnader

Sid. 27, 42

Bostadsförsörjning (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 16–17

Frågan är relevant
för Linköping i stort.

Egen upplysning

Nyproducerade lägenheter

Sid. 16, 40

Goda inomhusmiljöer (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 23–24

I första hand är frågan relevant för
våra hyresgäster. Ett gott inomhusklimat ger också förutsättningar för
en välmående fastighet.

Egen upplysning

Andel material som är A- eller B-klassade enligt
materialdatabas

Sid. 23, 42

Ekonomiskt hållbara byggprojekt (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 26–27

Frågan är relevant för våra
potentiella hyresgäster samt
för Linköping i stort.

Egen upplysning

Investeringar i nyproduktion

Sid. 42

Sunda finanser och långsiktighet (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 25–26

Frågan är i första hand relevant
för våra ägare samt för företaget.

Egen upplysning

Nedlagda kostnader i våra fastigheter

Sid. 25, 42

Egen upplysning

Soliditet

Sid. 42

Egen upplysning

Andel gröna obligationer av total upplåning

Sid. 42

Kundnöjdhet (Egen fråga)
Upplysning

Beskrivning

Sida eller URL

Kommentar

103-1, 103-2,
103-3

Hållbarhetsstyrning.

Sid. 30

Frågan är i första hand
relevant för våra kunder.

Egen upplysning

NKI (Kundnöjdhetsindex)

Sid. 30, 42
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Definitioner

VD-ord
Om Stångåstaden
För en hållbar framtid
Hur har vi gått till väga?
Social hållbarhet
Miljömässig hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
Ansvarsfulla affärer och relationer
Medarbetarfrågor och god arbetsmiljö
Risker och möjligheter
Revisorns yttrande
Bilagor

Atemp
Uppvärmd yta mer än 10˚C.

Emissionsfaktorer
Energibärare

Emissionsfaktor

Källa

Fjärrvärme

103 g CO2e/kWh

Tekniska Verken, Miljövärden för 2019

El

250,76 g CO2e/kWh

Nordisk elmix 2018, ref. Bixia

Fjärrkyla

22,6 g CCO2e/kWh

Tekniska verken, Miljövärden för 2019 (baserat på
en elanvändning per producerad fjärrkyla på 9 %)

Olja

274,3 g CO2e/kWh

SMED, Svenska Miljö Emissions Data

För bilar beräknas utsläpp vid blandad körning för respektive fordon enligt
uppgifter från Transportstyrelsens bilregister. Sammanställda data för flyg
och tåg har erhållits från vår resebyrå.

Koncernen/Företaget/Stångåstaden/Bolaget
Omfattar bolagen: AB Stångåstaden, Studentfastigheter i Linköping AB och
Kulturfastigheter i Linköping AB samt TGS Fastigheter nr 3 AB som innehåller
Stångåstadens huvudkontor.

Moderbolaget
AB Stångåstaden
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