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Hållbarhet

För en hållbar framtid

Hållbarhet
Stångåstaden står för utveckling, långsiktighet
och hållbarhet. Hänsyn till miljö, ekonomi
och sociala aspekter präglar allt vi gör, och
hållbarhetstänkandet är noggrant angivet i
vårt ägardirektiv. Vår vision och vår värdegrund visar vägen mot en hållbar framtid.
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Affärsmodell
AB Stångåstaden äger och förvaltar 18 469 lägenheter
och är därmed kommunens största hyresvärd.

A

v Stångåstadens lägenheter är drygt 4 200 studentbostäder som ägs
och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB.
Därutöver finns ett trettiotal bostäder av speciell kulturhistorisk
karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter i Linköping AB. Utbudet av bostäder
är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till nyproduktion. Dessutom finns
cirka 450 lokaler i vårt fastighetsbestånd. AB Stångåstaden ägs av Linköpings
Stadshus som i sin tur ägs av Linköpings kommun.

Företagsfakta

Enhet

2016

2017

2018

Antal lägenheter

18 854

18 301

18 469

Antal

1 777

1 756

1 768

2 rum och kök

5 449

5 321

5 379

3 rum och kök

4 521

4 466

4 512

4 rum och kök

2 198

2 127

2 162

513

409

411

14 490

14 079

14 232

4 364

4 185

4 201

–

–

–

Fastighetsbestånd (Koncernen)
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök

1 rum och kök

>_ 5 rum och kök
Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde

Äldre
Student
Annat
Kr/kvm

1 067

1 091

1 109

Företagets omsättning (koncernen)

mnkr

1 408

1 483

1 452

Företagets anställda (koncernen)

Antal

168

175

183

Genomsnittlig hyra
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Hållbar utveckling
Långsiktighet och helhetssyn är nycklarna när Stångåstaden
bygger sitt hållbarhetsarbete. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samverkar när vi medverkar till att utveckla
ett samhälle som håller i längden – ett av våra viktigaste
ansvarsområden.

I många år
har hållbarhet
genomsyrat
allt vi gör.

S

tångåstadens vision är Ett steg före.
Den beskriver utvecklingen fram
till 2025 för Linköping, kunderna,
medarbetarna och en hållbar framtid.
I många år har hållbarhet genomsyrat
allt vi gör och år 2025 är Stångåstaden ett
föredöme bland bostadsbolag i Europa.
Vårt egenutvecklade program för effek
tivitet 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 gemen
samma krafter skapar vi trygghet i våra
bostadsområden så att alla människor,
oavsett generation eller kultur, kan
känna sig välkomna hem.
Stångåstaden står för
utveckling, långsiktighet
och hållbarhet. Nu och i
framtiden.

Våra principer styr
Vår ambition är att hållbar
utveckling ska vara en
naturlig del i det dag
liga arbetet i bolaget. I
organisationen finns stor
kunskap, stort engage
mang och stor möjlighet
att påverka. Delaktighet
är avgörande för att nå
resultat.
Som långsiktigt och
ansvarstagande bolag är
det självklart för oss att
använda resurserna effek
tivt – 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 fastställts av styrelsen, ligger till
grund för vårt hållbarhetsarbete. Hållbar
het – social, miljömässig och ekonomisk –
finns noggrant angivet i vårt ägardirektiv.
Under 2018 valde vi att lägga extra fokus
på att lyfta vårt hållbarhetsarbete i kom
munikationen. På hemsidan, i vår tidning
Välkommen hem, på Facebook, i Månadens
utskick och internt berättade vi om allt vi
gör för hållbarhet, med extra tryck på trygg
het samt den miljömässiga delen.

Samarbeten för ökad hållbarhet
Stångåstaden samverkar i flera nätverk
kring hållbarhet. European Housing
Network – Eurhonet – är ett nätverk bestå
ende av cirka 40 allmännyttiga bostads
bolag från Sverige, Tyskland, Frankrike,
Italien, Österrike och England. I nätverket
finns flera olika arbetsgrupper kring olika
former av hållbarhetsarbete.
Stångåstaden är också medlem i CSR
East Sweden, som samarbetar kring håll
barhet i Östergötland, och i East Sweden
Diversity Charter som arbetar för ökad
mångfald i arbetslivet.
Vi har undertecknat en gemensam upp
förandekod för europeiska bostadsbolag
– Code of Conduct. Den bygger på ekono
miskt ansvar och hållbarhet, lokal social
hållbarhet, miljörelaterad hållbarhet, god
verksamhetsstyrning, god relation med
intressenter samt ansvarsfull arbetsmiljö.
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Risker och möjligheter
I årsredovisningen, i avsnittet ”Möjlig
heter och risker” på sid 12–17, redogörs för
risker Stångåstaden berörs av, inklusive
beskrivning, hantering, möjligheter
samt bedömning av riskerna. De risker
som Stångåstaden berörs av analyseras
och bedöms årligen under strategi- och
affärsplaneringsprocessen. Riskerna delas
in i strategiska risker, operativa risker och
finansiella risker. Riskerna omfattar även
hållbarhetsrisker. För arbetet med intern
styrning och kontroll används COSOmodellen (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Com
mission) som är ett ramverk för intern
styrning och kontroll.
Intressentanalys och
fokusområden
Vi har identifierat våra mest betydande
intressenter, vilka är: kunder, ägare, med
arbetare, leverantörer/entreprenörer,
myndigheter, samarbetspartners (bland
annat lokala samarbetspartners och
branschföreningar), Linköpingsborna och
finansiärer.
För att fånga upp intressenternas åsik
ter görs olika undersökningar, till exempel
nyinflyttningsenkäten, kundenkäten,
medarbetarundersökningen samt varu
märkesundersökningen. Intressenternas
åsikter fångas även upp genom löpande
dialoger, exempelvis i form av olika möten
såsom personliga möten i våra områden
samt på våra kontor. Stångåstaden kom
municerar även via sociala medier, brev,
broschyrer och bolagets egen tidning Väl
kommen hem. Vi använder oss även av en
kundvårdsmodul för att hantera kundernas
önskemål, klagomål och övriga synpunkter,

Stångåstaden 2018

och arbetar med olika kundpaneler där
Linköpingsbor hjälper till att bidra till
en positiv utveckling av Stångåstadens
bostadsområden.
Det är våra intressenters perspektiv på
hållbarhet som utgör grunden för inne
hållet i denna hållbarhetsrapport.
För att ytterligare kartlägga vilka hållbar
hetsfrågor som är viktiga för våra intressen
ter påbörjade Stångåstaden ett arbete under
hösten 2018. Som ett första steg genom

fördes en omvärldsanalys utifrån interna
och externa källor samt en kartläggning
av branschkollegor för att identifiera de
hållbarhetsfrågor inom branschen som är
mest relevanta för Stångåstaden. Baserat på
detta utarbetades en enkät vilken kommer
att skickas till våra betydande intressenter
för att ytterligare ta reda på vilka frågor som
är viktigast för dem. Vid behov kommer
även intervjuer att genomföras. Arbetet
färdigställs under 2019.

Helhetssyn med gemensam målbild

Socialt ansvar, miljöfrågor och ekonomisk hållbarhet samspelar och är
beroende av varandra.
I vårt hållbarhetsarbete
räknar vi också in ett
etiskt förhållningssätt i
relationerna med intressenter, medarbetare och
externa parter. Därför
redovisar vi, enligt

Eurhonets redovisningsmodell, vårt hållbarhetsarbete i följande
uppdelning:
1. Socialt ansvar
2. Miljöansvar
3. Ekonomisk hållbarhet
4.	Samspel
med intressenter
5. HR och arbetsmiljö

Till varje avsnitt finns nyckeltal som gäller Stångåstaden.
Dotterbolagen Studentbostäder och Kulturfastigheter
är inte med om det inte
anges uttryckligen. Detta för
att hållbarhetsrapporten
ska kunna jämföras med liknande bolag, i Sverige och
inom Eurhonet-nätverket.
Definitioner finns på sid 118.
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Socialt ansvar
Stångåstadens ambition om att vara med och bygga
Linköping innefattar inte bara fastigheter. Att ta socialt
ansvar är en förutsättning för att öka trygghet och trivsel
i alla våra bostadsområden.

V

i är övertygade om att engagerade
kunder och medarbetare är en
nyckel till framgång som ökar
trygghet och trivsel. Delaktighet och dia
log är grunden när vi utvecklar våra boen
demiljöer. I första hand med de boende,
men också internt inom Stångåstaden och
med kommunen och andra aktörer.
På senare år har det sociala hållbarhets
arbetet blivit en allt viktigare del av vår
affärsplan, och något som vi jobbar med i
alla våra bostadsområden.

Vårt trygghetsarbete
Trygghetsgruppen har en central funktion
i vårt sociala arbete. I gruppen ingår bland
andra seniorvärdar, bosocial samordnare,
hyresjuridisk konsulent och en brandoch säkerhetsansvarig. Uppdraget är att
tillsammans jobba för ökad trygghet i våra
bostadsområden.
Under året har vi fortsatt våra trygg
hetsvandringar i alla våra områden, där
hyresgäster tillsammans med oss och
andra aktörer letat efter platser som
upplevs otrygga. Detta för att vi ska kunna
åtgärda med belysning, klippning av
buskage och annat.
Våra områdesdagar har också blivit fler,
där vi beroende på områdets förutsätt
ningar ordnar olika aktiviteter för att
grannar ska lära känna varandra och där
med öka känslan av trygghet. Det har varit
grillkvällar, stadsvandringar, föreläsningar
om hållbarhet och annat.
Ryds Centrum upplevs otryggt av
många. Där har Trygghetsgruppen tillsam
mans med andra samhällsaktörer arbetat
fram en metod, där fyra hyresgäster
anställts som trygghetsvärdar. Dessa bor i
området, är lokalt välkända och cirkulerar
i centrum. Ett sätt att bryta trenden med
uniformerade vakter och poliser, och där
med öka chansen till dialog. Handlare och

poliser har redan uttryckt att de upplever
Ryds Centrum som tryggare.
Varje år sedan 2001 delar Stångå
staden ut Tryggve – ett stipendium för att
uppmärksamma goda insatser som bidrar
till tryggare hem och bostadsområden.
Tryggvepriset för 2018 gick till föräldra
föreningen i Ryd, som på eget initiativ
startat nattvandring i området.
Vårt arbete med grannsamverkan har
utvecklats ytterligare under året. Nu har
vi startat i tre nya områden: Ullstämma,
Kullagatan och Skattegården. Engage
manget för att ta gemensamt ansvar mot
brottsligheten är stort bland våra hyres
gäster. Vår roll är att hitta kontaktombud
bland hyresgästerna, som sedan driver
arbetet tillsammans med polisen.
I vår kundenkät ställer vi flera frågor
om trygghet och under 2018 ökade trygg

82,3%

Trygghetsindex för 2018
jämfört med 80,2 procent 2017.

hetsindex till 82,3 procent jämfört med
förra årets 80,2 procent. Ökningen har
skett inom de flesta frågeställningarna, till
exempel frågor om personlig trygghet i
källar- och vindsutrymmen och personlig
trygghet i området på kvällar och nätter.
Vi nådde inte riktigt upp till vårt mål för
2018, vilket var 83 procent, men att trygg
hetsindex har ökat är positivt. Vi fortsätter
med vårt trygghetsarbete under 2019.
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I siffror

Socialt ansvar
Enhet

2016

2017

2018

%

0,70

–2,60

1,10

Nyproduktion av hyresrätter

Antal

118

253

153

Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

Antal

0

0

0

Avyttringar (antal lägenheter)

Antal

10

627

0

%

69

69

69

Hyresnivå

kr/m2

1067

1091

1109

Hyresutveckling

kr/m

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön

Förändringar i fastighetsbeståndet

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och personer med funktionsvariation
Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar

2

19

24

18

%

1,8

2,2

1,6

Driftkostnad

kr/m2

485

501

506

Driftkostnadsutveckling

kr/m

2

–2

16

5

%

–0,4

3,3

1,0

%

10,00

10,20

10,62

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)

Extern
Intern

%

3,60

3,38

3,28

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö

Trygghetsindex

%

79,5

80,2

82,3

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar

Störningar

Antal

4

5

5

Ekonomiska skäl

Antal

13

11

10

mnkr

6,5

5,7

5,6

%

7

12

4

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling

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

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Projektkostnader för att engagera unga under 25 år

mnkr

2,4

2

2

Kostnader för antisocialt beteende

mnkr

0,4

0,6

0,6
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75

Tillsammans med…

Lägenheter till nyanlända
Under året har vi tagit socialt
ansvar genom att erbjuda kommunen
75 lägenheter till nyanlända.

Aktiv stadsdelsutveckling
Att vara med och utveckla våra stadsdelar
är en mycket viktig del i vårt arbete för
att göra Linköping ännu mer attraktivt.
Sedan flera år driver vi stadsdelsutveck
lingssatsning i Skäggetorp och Ryd, och
under 2018 startade vi vårt tredje projekt, i
Berga. Vi arbetar mycket med uppsökande
verksamhet och har bland annat lärt känna
hyresgästerna genom ronder i området. På
Bäckaskolan har barnen bildat en skötsel
patrull som plockar skräp, vi har ordnat
kvinnomöten för att stärka kvinnors roll
och självförtroende, och har en dialog med
Region Östergötland om folkhälsa kopplat
till boende. Vi har också startat en fastig
hetsägarförening med andra fastighetsägare
för att kunna göra samlade aktiviteter.
I övriga stadsdelsutvecklingsprojekt är
det stor aktivitet. I Ryd och Skäggetorp är
vi nu etablerade, och hyresgästerna kom
mer ofta med egna initiativ till aktiviteter.
Kontoret i Skäggetorp är öppet två dagar
i veckan, och många kommer in för att
diskutera sitt boende.
Socialt ansvar för sysselsättning
Vi fortsätter med våra projekt för att få fler
Linköpingsbor i arbete och i oktober 2018
startade vi kompetensförsörjningsprojek
tet LinkStep tillsammans med Linköpings
kommun för att få fler Linköpingsbor
att gå från bidragsberoende till egenför
sörjning. Målet är att 50 personer ska ha
fått egenförsörjning första året – inte bara
sysselsättning utan långsiktigt arbete.
Under hösten anställde vi en verksamhets
ansvarig projektledare och två visstidsan
ställda kompetenskoordinatorer. Dessa ska

ge stöd och coachning till deltagarna
och arbeta i nätverk med både kom
munala och privata bolag. Projektet
drivs i en egen byggnad i Ryd.
När vi jobbar med upphandlade
entreprenörer ställer vi sociala krav.
Där har vi bland annat drivit ett test
projekt inom yttre skötsel, och anställt
fem personer som står långt från
arbetsmarknaden. Under nio månader
har de ägnat 40 procent av arbetsti
den åt SFI-studier och 60 procent åt
att jobba med en handledare hos vår
entreprenör för yttre skötsel. Testet föll
mycket väl ut: alla fem har erbjudits
säsongsanställning hos entreprenören.
Under året har vi också tagit socialt
ansvar genom att erbjuda kommunen
75 lägenheter till nyanlända.

Samarbeten för gemenskap
En stor del av vårt sociala engage
mang manifesteras i vårt väl utbyggda
samarbete med en rad föreningar och
organisationer, där vi kontinuerligt
ordnar aktiviteter inom idrott, kultur
och mycket annat. På så sätt erbjuder
vi ett mer attraktivt boende och en
meningsfull fritid, vilket i förläng
ningen leder till ökad gemenskap och
trygghet i våra bostadsområden.

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

Daniel, Isro och Sara som ingår
i skötselpatrullen i Ryd, där de
tillsammans med sina förskolekompisar varje onsdag sköter om en
gård i området tillsammans med
sina faddrar Lasse, Lida och Bengt,
som bor på gården.
Vad gör skötselpatrullen?
”Vi krattar och vattnar”, säger Sara.
”Och gräver och kör skottkärra. Till
komposten”, säger Daniel.
”Jag kan köra stora skottkärran själv”,
säger Isro.
”Vi äter morötter också. Vi har odlat
morot, sallad, tomat och rädisor. Jag
tyckte att rädisorna var jättegoda. En
gång åt jag fem chili”, berättar Sara.
”Vi skördar kryddor. Det luktar prutt.
Inte gott”, säger Daniel.
”Citronmeliss luktar citron”, säger Isro.
Och så träffar ni faddrarna varje
onsdag. Vad händer då?
”De blir glada när vi kommer”,
säger Sara.
”Då springer vi till dem och kramar
dem”, säger Daniel.
”En gång gick vi in till Lasse och Lida och
tittade hur de bodde. Och en gång ringde
vi Lasse när han sov…”, säger Sara.
”Jag har sett Lasse på Hemköp. Då
kramade jag honom”, säger Daniel.
Vad gör ni på vintern när det inte
finns så mycket att sköta om på
gården?
”Lasse och Lida kommer hit till förskolan.
Vi leker flygplan och läser böcker”,
säger Sara.
”En gång sprutade vi vatten på Lasse.
Då växte det en blomma på hans huvud”,
säger Daniel.
”Ja, det växer vitt gräs på huvudet!”
säger Sara.
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Miljöansvar
Stångåstadens miljöarbete är integrerat i hela verksamheten. Som stort fastighetsbolag är det en självklarhet att
vi tar stort ansvar för att minska vår miljöpåverkan och att
arbeta för ständig miljöförbättring.

30
Så många ton kläder samlade
vi in till Myrorna under 2018.

S

tångåstaden 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 utar
betat 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 entreprenö
rer och leverantörer, och följer upp dessa
med revisioner.
Vår kontrollplan, våra miljörevisioner
och lagefterlevnadskontroller utgör
tillsammans grunden för vår interna
miljökontroll.

Avfall, återbruk och återvinning
Ett av våra miljömål är att minska mäng
den avfall till förbränning och deponi.
För 2018 var målet att minska mängden
restavfall (exklusive grovsopor) till 330 kg/
lägenhet. Vi nådde vårt mål och resultatet
blev 322,4 kg/lägenhet vilket motsvarar
en minskning med 3,4 procent jämfört
med 2017. 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 och
olika projekt.
Att arbeta med återbruk och återvin
ning minskar inte bara miljöpåverkan,
utan sparar även på naturens resurser och
minskar kostnaderna för sophantering.
Under året har vi fortsatt med projektet
Framtidens återvinningsrum. Målet är att
göra sopsorteringen tryggare, enklare och
trevligare för våra hyresgäster. Hyresgäs

terna är mycket delaktiga i projektet, som
är uppdelat i tre delar. Del ett genomfördes
i Berga 2017 där vi byggde om ett befintligt
återvinningsrum. Del två kommer att ske i
Lambohov under 2019, och innebär en lite
större ombyggnation, där hyresgästerna
inte behöver gå in i återvinningsrummet
utan kan sortera sitt avfall utifrån, i olika
inkast. Del tre blir att, utifrån erfarenhet
erna från de två första ombyggnationerna,
bygga ett helt nytt återvinningsrum från
grunden. Vi arbetar mycket med att under
lätta avfallshanteringen i vår verksamhet,
men har en utmaning i att få hyresgästerna
att sortera rätt. Där behöver vi arbeta mer
med beteendepåverkan, till exempel genom
samverkan i våra projekt samt genom våra
befintliga informationskanaler.
Vår textilåtervinning har utökats med
flera inlämningsställen, och kunderna har
också lämnat in mer kläder. Under året
ökade vår inlämning till Myrorna med
50 procent, till 30 ton.
Vi har fortsatt vårt återbruksprojekt,
där vi i samband med ombyggnationer
låter Erikshjälpen ta hand om vitvaror,
garderober, sanitetsprodukter och annat
med andrahandsvärde.
Vårt projekt med lokal återvinning av
trädgårdsavfall fortsätter i Lambohov, där
avfallet hanteras lokalt i ett slutet krets
lopp i stället för att forslas bort.

Energi och klimat
I Sverige står fastigheter för cirka 40 pro
cent av energianvändningen. Därför är det
extra viktigt för ett så stort kommunägt
bolag som Stångåstaden att ta ett stort
ansvar för att minska energianvändningen.
2011 antog vår styrelse målet ”25–25”,
vilket innebär att vi ska minska mängden
köpt energi per kvadratmeter uppvärmd
area med 25 procent till 2025 (räknat från
2011). Resultatet är så här långt tillfredsstäl
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lande – vi ligger i fas med tidsplanen och
har i år nått lite mer än halvvägs.
Vi arbetar med energifrågor på många
sätt och i alla delar av bolaget. Alla projekt
ska vara affärsmässiga, öka kundnöjdhet
och göra miljönytta.
I alla våra ombyggnadsprojekt genom
för vi energibesparande åtgärder. I vår
nyproduktion är kravet i regel högt ställt:
byggnadens specifika energiprestanda
ska vara max 63 kWh/m2 per år, vilket är
betydligt högre ställt än Boverkets krav
(85 kWh/m2). Det innebär att koncernens
energiprestanda blir allt bättre ju mer vi
bygger och renoverar.
Som delägare i vindkraftbolaget Bixia
Gryningsvind driver vi användningen
av förnybar energi via vindkraft framåt.
Bolaget producerar cirka 16 GWh el åt
Stångåstaden varje år, vilket motsvarar
elanvändningen i cirka 6 500 lägenheter.
Vårt mål är att all fastighetsel vi förbru
kar ska komma från vår egenproducerade,
förnyelsebara vindel senast 2025. Målet för
2018 var att 70 procent skulle komma från
vår egenproducerade vindel, och vi nådde
59 procent. Vi har så här långt installerat
13 solcellsanläggningar och planerar fler
framöver. Under den soliga sommaren
producerade våra solpaneler 10–12 procent
mer jämfört med året innan.
Vi har under året tagit fram en ny
energistrategi i vilken vi pekat ut fyra
områden som behöver samspela med
varandra för att nå bästa möjliga resultat:
beteende, teknik, byggnation och drift.
Till den har vi kopplat en handlingsplan
för att veta vad vi ska göra på energi
området de närmaste åren.
Något vi behöver utveckla och hitta
tydligare former för är vårt arbete med
beteendepåverkan. Allt större andel av
energianvändningen är beteendestyrd, och
vi behöver lära oss från andra fastighets
bolag så att vi hittar bästa vägen för att
hjälpa våra kunder att minska energian
vändningen och därmed klimatpåverkan.
Vi har under året bytt ut vårt statistik
analysverktyg, vilket gör att vi kan visua
lisera vår energistatistik bättre. Det gör
att vi kommer att ha betydligt lättare att
kommunicera vårt arbete både externt och
internt, och kan förhoppningsvis öka enga
gemanget för energifrågan i hela företaget.
Under året har Linköpings kommun
tagit fram ett klimatanpassningsprogram.
Stångåstaden har medverkat i arbetet med
att ta fram ett förslag till handlingsplan
för klimatanpassningsåtgärder med

−1,2%
−3,0%

−6,2%
Uppmätt
besparing

−7,2%

−10,8% −10,9%
−13,3%

Energieffektivisering
med 25–25 som mål
2011 fattades beslut om att
Stångåstaden ska minska sin
energiförbrukning per kvadrat
meter boyta med 25 procent till
2025. De vita staplarna visar den
uppmätta energibesparingen.

Sol ger energi
Under den soliga sommaren producerade våra sol
paneler 10–12 procent mer jämfört med året innan.

−25,0%
Vårt mål
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Vårt mål är att alla
nybyggnationer ska
miljöcertifieras.

tidsperspektivet 2019–2022 och har
identifierat ett antal åtgärder för Stångå
staden. En del är redan pågående medan
andra åtgärder är planerade, under 2018
har vi till exempel förbättrat styrningen
av ventilation.

Viktiga forsknings- och
samarbetsprojekt
Stångåstaden är en aktiv part i många
forsknings- och samarbetsprojekt.
Forskningsprojektet ”Hållbar region” i
samarbete med Linköpings universitet har
gått in i andra etappen. Vi är också del av
projektet ”Värmemarknad Sverige” till
sammans med 35 andra aktörer: tillverkare,
fastighetsbolag, Energimyndigheten, SABO,
Boverket med flera. Där görs ett stort antal
studier kring fjärrvärme, biobränsle och
hur stort värmebehov vi kommer att ha i
framtiden.
Vi har också handlett ett examens
arbete från Linköpings Tekniska Hög
skola, där det gjorts en livscykelanalys, LCA,
över två olika huskonstruktioner. Arbetet
jämförde ett trähus och ett betonghus
och gick ut på att se vilket som gav minst
miljöpåverkan. Resultatet i just det här
fallet visade något förvånande att trähuset
inte var bättre ur miljösynpunkt, utan
att de två husen hade en liknande total
miljöpåverkan. Resultatet har redovisats
för SABO:s byggherreråd, och som en
följd av examensarbetet kommer vi att

göra en omfattande LCA även i Ebbepark
tillsammans med Sankt Kors. Syftet där
är att identifiera vilka parametrar som har
störst miljöpåverkan under byggnadens
livslängd för att därmed kunna ställa
bättre krav på dessa parametrar. Ambi
tionen är att bli ännu bättre beställare,
och att ta ännu ett steg i vårt arbete för
att minska miljöpåverkan. Kunskaperna
blir värdefulla både i det pågående bygget
i Ebbepark, men också i kommande
projekt.

Byggnation, material och
inomhusmiljö
Vårt mål är att alla nybyggnationer ska
miljöcertifieras, vilket innebär krav på
miljöanpassade material, miljöanpassad
byggteknik, energieffektivitet och god
hälsa för de boende. I alla våra nybyggna
tionsprojekt bygger vi utifrån kraven för
miljöbyggnad Silver 1). En utmaning är
dock att klara kraven avseende dagsljus
faktor på grund av kvarterens utformning
och den förtätning av områden som görs.
Under 2018 färdigställdes Norrskenet och
Kvarteret Höjdpunkten där Höjdpunkten
är vårt senast miljöcertifierade boende.
Vi använder SundaHus Miljödata för
att säkra att de material och produkter
som används i bolagets verksamhet
är miljögranskade och godkända att
använda. Strävan är att i första hand välja
material och produkter som har helhets

bedömningen A eller B2). Vi har en rutin
för användandet av SundaHus och de
entreprenörer som tecknat avtal med Stån
gåstaden ska genomgå utbildning i Sunda
Hus databas. Av det material som använts i
våra avslutade projekt under 2018 har 80,7
procent varit A- och B-klassade produkter.
Andelen A- och B-klassade produkter i
pågående projekt är 83,8 procent. Material
med klassning C- och D ska godkännas
av Stångåstaden. Motivering till godkänd
avvikelse innefattar ofta att likvärdiga
material inte finns med bättre klassifi
cering. Stångåstaden har som mål att ande
len skadliga ämnen ska minska i nybygg
nations- och ombyggnationsprojekt under
perioden 2018–2025. Ett utvecklingsarbete
pågår i syfte att registrera produkterna i
vikt istället för i antal i databasen, för att
på så sätt kunna erhålla statistik avseende
viktbaserade mängder.
Vi arbetar aktivt och systematisk med
att mäta radonhalten i våra fastigheter.
Målet är att ingen lägenhet ska ha en
högre radonhalt än det nationella rikt
värdet 200 Bq/m3 år 2020. Vid behov av
åtgärder samordnas dessa med renovering
i planerade ombyggnationsprojekt för
att göra det så effektivt som möjligt. Vid
behov görs även punktinsatser.

1) M
 iljöbyggnad 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.
2) B
 edömningarna i SundaHus baseras på olika
egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D
där A är bästa val ur miljö- och hälsosynpunkt.
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I siffror

Miljöansvar
Enhet

2016

2017

2018

kWh/m² atemp

138,0

138,9

134,5

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet
(moderbolaget)

Total

(normalårskorrigerad) varav

fjärrvärme

%

90,3

90,2

90,2

el

%

9,7

9,7

9,8

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0,05

0,01

0,06

solfångare

%

0

0,06

0,07

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet
(Studentbostäder)

Total

kWh/m² atemp

168,2

167,1

159,6

(normalårskorrigerad) varav

fjärrvärme

%

71,5

72,5

73,5

el

%

28,5

27,4

26,5

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0,06

0

15,4

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

kg/m² atemp

15,8

15,9

fjärrvärme

%

78,2

78,1

77,9

el

%

21,8

21,9

22,1

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

22,5

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

kg/m² atemp

24,2

23,8

fjärrvärme

%

49,2

49,7

51,6

el

%

50,8

50,3

48,4

olja

%

0

0

0

biobränsle

%

0

0

0

fjärrkyla

%

0

0

0

solfångare

%

0

0

0

%

12,3

11,6

14,3

CO2 minskning, basår 2005 (moderbolaget)
CO2 minskning, basår 2005 (Studentbostäder)

%

14,5

15,9

20,6

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder (moderbolaget)

%

86,5

86,4

86,4

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder (Studentbostäder)

%

88,3

89,1

89,0
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I siffror

Miljöansvar
Enhet

2016

2017

2018

Ton CO2/år

3,1

g CO2/km

109

Total

m³/m² atemp

1,26

Varm

l/m² atemp

–

–

Kall

l/m² atemp

–

–

Total

m³/m² atemp

1,16

Varm

l/m² atemp

–

–

–

Kall

l/m² atemp

–

–

–

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon
Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar

5,51)

5,7

105

105

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning

Vattenförbrukning i beståndet (moderbolaget)

Vattenförbrukning i beståndet (Studentbostäder)

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

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

Kontrakten innefattar miljökrav
Miljökrav på material och produkter inom byggkontrakt

–2)

– 2)

1,23
–
–
1,14

Kompost

kg/lgh

–

–

Restavfall 3)

kg/lgh

340,3

333,8

322,4

Återvinningsmaterial

kg/lgh

109,7

110,9

109,0

Kompost

kg/lgh

–

–

Restavfall 3)

kg/lgh

125,5

120,8

117,0

Återvinningsmaterial

kg/lgh

57,3

60,4

54,2

%

86,0

100,0

92,9

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

1) Från och med 2017 har 3 poolbilar inkluderats vilka inte ingått i statistiken för tidigare år.
2) Mätdata saknas för delar av året på grund av omläggning från manuell avläsning till fjärravläsning.
3) R
 estavfallet inkluderar även matavfall. Optisk sortering av matavfallet sker först hos 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 därmed 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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Ekonomisk
hållbarhet
Ekonomisk tillväxt får inte ske till priset av ett segregerat
och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. För Stångåstaden
innebär det att vi ska se till att våra investeringar är långsiktigt
hållbara, att verksamheten genomsyras av affärsmässighet
och att vi hushåller med våra resurser.

S

tångåstaden är en beställarorganisa
tion vilket innebär att all skötsel och
underhåll med mera köps externt. Vi
anlitar årligen ett stort antal entreprenörer
för allt arbete med fastigheterna och det
genererar många arbetstillfällen i kommu
nen och landet. Dessutom genererar den
dagliga fastighetsverksamheten skatter till
samhället, arbetstillfällen samt löner till
anställda och köp av leverantörers varor
och tjänster.
Fastighetsbolag är ofta kapitalstarka,
så även Stångåstaden. Som en långsiktig
aktör på denna marknad tar Stångå
staden ett stort samhällsekonomiskt
ansvar genom att betrakta fastigheter
som långsiktiga investeringar och inte
som transaktioner.
Vi bygger miljömässigt hållbara
fastigheter genom att klassa dem till
exempel enligt Miljöbyggnad Silver 1) eller
Svanenmärkt 2) fastighet. I våra affärs
planer står inskrivet att nyproduktion
ska miljömärkas, där det är möjligt. Att
ta detta samhällsansvar innebär ibland
lite högre kostnader vid investerings
tillfället för att ta ett steg närmare ett mer
hållbart samhälle. På längre sikt räknar vi
med att få igen investeringarna i form av
lägre energikostnader, färre skador, längre
livslängd och nöjdare kunder.

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

bör då föregå med gott exempel och efter
fråga mer hållbara alternativ för vår kapi
talanskaffning. Den kraftfulla satsningen
på nyproduktion kommer medföra att
den långfristiga upplåningen ökar med
uppåt 2000 mnkr till år 2021. Därför har
vi de senaste åren börjat emittera gröna
obligationer för att finansiera klimat
smarta och hållbara investeringar. Gröna
obligationer är ett sätt att låna pengar till
särskilt miljöinriktade investeringsprojekt.
De pengar som bolaget lånar inom ramen
för den gröna obligationen är öronmärkta
för miljöprojekt. Vi har gett ut tre gröna
obligationer på sammanlagt cirka 1 mdkr
och vi räknar med att fortsätta emittera
gröna obligationer.
Under året har en finansiell samman
slutning bildats, Linköpingsgruppen,
bestående av Linköpings kommun, Linkö
pings stadshus, Tekniska verken, Stångå
staden och Lejonfastigheter. Tillsammans
har gruppen tagit fram gemensamma
arbetssätt och ramverk för att låna upp till
längre marginaler och nå fler investerare.
Linköpingsgruppen startade under
hösten även upp arbetet med att ta fram
ett gemensamt grönt ramverk för att
kunna låna till gröna projekt. Att sätta upp
ett gemensamt stort grönt ramverk kom
mer ge möjligheter att låna till än bättre
villkor och bredda investerarbasen.
Mer att läsa om Stångåstadens finan
siella utveckling finns under Finansavsnit
tet på sid 77–80 och Möjligheter och risker
på sid 12–17.

Stångåstaden tar
ett stort samhälls
ekonomiskt ansvar
genom att betrakta
fastigheter som lång
siktiga investeringar.

1) M
 iljöbyggnad 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.
2) S vanen är Nordens officiella miljömärke. En Svanen
märkt fastighet ska uppfylla ställda krav ur miljö-,
hälso-, och kvalitetssynpunkt. Granskningen görs av
tredje part.
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I siffror

Ekonomisk hållbarhet

Enhet

2016

2017

2018

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar och underhållskostnader
per lägenhet (koncern)
Årliga investeringar och underhållskostnader
(koncern)

Befintligt bestånd

tkr/lgh

32

37

34

Befintligt bestånd

mnkr

602

672

636

Företagets investeringar i nyproduktion
samt fastighetsförvärv (koncernen)

Nyproduktion

% av total omsättning
mnkr

43
652

45
635

693

% av total omsättning
mnkr
% av total omsättning
%

46
0
0
100

43
0
0
100

100

mnkr
mnkr

111
860

120
913

889

mnkr
mnkr
mnkr

72
62
5

Förvärv
Företagets ekonomiska uthyrningsgrad

Bostäder

44

29
0
0

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Utgifternas fördelning per typ av intressent

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

* Not: 5 mnkr i utdelning samt 55 mnkr extra till ägaren för sociala projekt.

75
65
60*

123

76
70
60*
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Samspel med
intressenter
Stångåstadens kundlöfte ”Vi tänker på dig. Och på
framtiden.” genomsyrar relationen till våra kunder. Att
öka gemenskapen med och mellan Linköpingsborna
och våra samarbetspartners är grundläggande i vårt
arbete för ett hållbart bolag och samhälle.

S

tångåstadens vision ”Ett steg före”
är högst levande i organisationen,
och finns i allt vi gör och allt vi
kommunicerar.

Hög kundnöjdhet
Vår årliga kundundersökning i samarbete
med AktivBo ger oss viktig information
om hur kunderna ser på Stångåstaden
som hyresvärd, sin bostad, utemiljön,
aktiviteter i bostadsområdena, hemsidan,
kundtidning, nyhetsbrev
med mera. Sammanfattnings
vis ligger serviceindex kvar
på samma nivå som förra
året, 84,3 procent, vilket är en
hög siffra även om vårt mål
för 2018 var ännu högre (86,4
procent).
Glädjande är att trygghets
index har ökat men resultatet
för vår yttre skötsel är dock
något lägre än föregående år.
Både inre och yttre skötsel är
fokusområden i vår affärs
plan för nästa år. Vi har
fortfarande ett högt resultat
också på produktindex även
om det har sjunkit något
(från 80,6 procent förra
året till 79,8 procent) och vi
inte nådde vårt mål för 2018
(81,5 procent).
En orsak till det lägre
resultatet är att vi fick ett betydligt lägre
resultat avseende temperatur/värmekom
fort i lägenheten sommartid vilket kan
härröras till den varma sommaren.

Vi kan glatt konstatera att vi satte rekord
när det gäller svarsfrekvensen. I år lät vi alla
anställda dela ut enkäterna personligen
till hyresgästerna, vilket förmodligen var
den starkast bidragande orsaken till att så
många som 59,1 procent svarade på enkäten
(jämfört med 52,5 procent förra året). Vår
högsta svarsfrekvens någonsin.

Personliga och digitala
kundmöten
Bobutiken i centrala Linköping har ett
fortsatt tätt flöde av kunder som vill träffa
Stångåstaden, för information, möten,
nyckelutlämningar, kontraktsskrivningar
och många andra ärenden.
Under 2018 provade butiken att
erbjuda lördagsvisning för vissa lediga
objekt. Det var mycket uppskattat och
kommer att fortsätta under 2019. Under
året har vi arrangerat flera temadagar i
Bobutiken, där vi bjudit på hembakat efter
säsong, inklusive ett uppskattat julmys
med pyssel för både yngre och äldre hyres
gäster. I mars firade Bobutiken tre år, vilket
uppmärksammades för besökarna.
Bobutiken har fina siffror i nyinflyttnings
enkäten när det gäller både bemötande
vid kontraktsteckning och nyckelhämt
ning, där drygt 84 procent svarade att
man är nöjd eller mycket nöjd. Även
andelen besvarade samtal mäts och
svarsfrekvensen ligger mycket högt: i
år på 97 procent, vilket är en ökning från
95 procent året före.
Hösten 2017 öppnade vi Vallastads
kontoret gemensamt för Stångåstaden
och Studentbostäder, och kunde därmed
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Tillsammans
på Stadsfesten
erbjuda nära service till våra kunder i
Vallastaden, Lambohov, på universitetet
och Mjärdevi Science Park. Under 2018
har vi byggt ut kontoret ytterligare, för att
koncentrera vår kontorsverksamhet, inte
minst för studenterna. I samband med det
förändrades kontoren i Ryd och Johanne
lund, där vi fortsätter ha personal, men
bara för bokade möten.
I kundundersökningen får vi högt
betyg för tillgänglighet. Det handlar inte
bara om att vi finns nära våra kunder i
områdena, utan också om att vi erbjuder
fler sätt att kontakta oss i olika ärenden.
Organisationen är byggd på det personliga
mötet, men det sker mer och mer digitalt.
Vår digitala strategi fokuserar främst på
tre huvudområden: kundnytta, effek
tivitet och uppkopplade hus. Allt fler
tecknar eller säger upp lägenhetskontrakt
digitalt och använder vår effektiva digitala
parkerings- och garagebokning. Vi jobbar
också aktivt med att utveckla de digitala
möjligheterna i våra hus – att de själva
ska kunna styra elförbrukningen och få
smartare larmsystem.

Gemenskap är nyckeln till trygghet och trivsel. Under Linköpings stadsfest valde vi att manifestera detta tillsammans med
kunder och Linköpingsbor. Under stadsfestveckan i augusti
ordnade vi en rad aktiviteter i både city och våra bostadsområden, där vi samtidigt passade på att berätta varför det är bra
att göra saker tillsammans – våga, kämpa, fika, dansa, lira och
trivas. Talangtävlingen OnStage höll deltävlingar i Berga, Ryd
och Skäggetorp och hade sedan sin spännande final under
Stadsfesten. I samarbete med populära Ronaldos bjöd vi på
fika i Trädgårdsföreningen. Stångåloppet och Stångåstaden
Street Fotball Cup avgjordes och vi bjöd på sommarfest tillsammans med PRO (Pensionärernas riksorganisation). Och så inte
minst: efter en viral uppladdning på Instagram och Facebook
samlade vi 3 000 Linköpingsbor för att dansa tillsammans i
tidernas största Musical.ly-video* under ledning av Linköpings
yngsta storstjärna Theo ”Theoz” Haraldsson.
* Mucical.ly är en app där man kan spela in musikvideos till sina favoritlåtar.
Videon kan sedan delas bland vänner och för andra användare.
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Syftesdriven marknadsföring
Vårt engagemang i Stadsfesten (se egen
ruta) är en del i vår ambition att bli
mer syftesdrivna i vår kommunikation.
Stångåstaden gör mycket som är gott och
innovativt för samhället, våra kunder
och våra medarbetare, men vi behöver
ännu tydligare berätta om allt vi gör och
varför vi gör det. Det är också viktigt ur ett
arbetsgivarperspektiv – för att attrahera de
bästa medarbetarna vill vi visa att vi är en
arbetsplats som gör skillnad.
För att göra vår vision och vårt kund
löfte lika självklart för våra kunder som för
oss har vi under året fokuserat vår kommu
nikation, och kopplat den till olika teman
som är viktiga för oss och våra kunder.
Första halvåret arbetade vi extra mycket
med vårt arbetsgivarvarumärke och vårt
trygghetsarbete, medan vi under andra
halvåret fokuserade på gemenskap och
hållbarhet.
Vårt kundmagasin ”Välkommen hem”
har haft en tydlig koppling till dessa olika
teman. Det är en uppskattad kanal som byg
ger gemenskap och kundrelationer, med
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stort engagemang kring varje nummer.
Vi finns också i ett antal digitala
kanaler, där vi anpassar informationen
efter respektive kanal och dess målgrupp.
Vi satsar allt mer på film, bland annat våra
omtyckta områdesfilmer som lyfter både
områden och hyresgäster.
Vårt arbete med inkluderande kommu
nikation fortsätter. Den handbok vi gjorde
2017, ”Kommunikation för alla”, är fortsatt
populär och många hör av sig för att få ta
del av den.

Samarbeten för trygghet
Stångåstaden samarbetar med en rad
föreningar och organisationer, inte minst
i våra bostadsområden där föreningslivet
spelar en mycket viktig roll för att skapa
trygghet och aktivitet. Under året har vi
tagit ett nytt steg, där vi internt jobbat
om riktlinjerna och koncentrerat dem i
en övergripande policy. I den ingår ännu
tydligare krav på våra samarbetspartners
att leva upp till vår värdegrund. Detta följs
upp i avtal och dialog.
Läs mer om våra samarbeten på nästa
uppslag.
Motverkande av korruption
Inom fastighets- och byggbranschen
finns det överlag utmaningar och risker
kopplade till korruption. Vi motverkar
mutor och korruption genom våra etiska
riktlinjer, vår inköpspolicy och represen
tationspolicy. I de etiska riktlinjerna är
riskområden identifierade och genom
riktlinjerna ska varje medarbetare, leveran
tör och kund veta vad som är tillåtet.
Riktlinjerna innehåller även kontroll
punkter. Stångåstaden har en transpa
rent 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
2018. Vi arbetar aktivt med att försöka före
bygga olovlig andrahandsuthyrning.
Vi ställer även krav på att våra leve
rantörer ska agera i enlighet med vår
hållbarhetspolicy.
Möjligheten till anonym rapporte
ring av oegentligheter, så kallad ”whistle
blowing” finns via ägaren Linköpings
kommun och under 2018 har inte några
ärenden rapporterats.

Tillsammans med…

Kim Martin som är sportchef
i LHC Dam.
Hur ser ert samarbete
med Stångåstaden ut?
”Det är mycket. Stångåstaden
står med på matchtröjorna för oss
och damjuniorerna. Vi springer
Blodomloppet tillsammans. Vi har vårt
Team 1217, där ungdomar förbinder
sig att avstå från droger och alkohol.
Vi gör Outdoor Hockey School, där
barn spelar landhockey med dam- och
herrspelare. Det är framför allt projekt
för ungdomar.”
Vad ger samarbetet er i LHC Dam?
”Vi är jätteglada för alla samarbets
partners som ger våra spelare möjlighet
till en bättre vardag så att de kan satsa
på idrotten. Det är svårt att få det att gå
ihop som damspelare. Att få fler barn och
ungdomar att röra på sig är också bra.
Vad får Stångåstaden ut
av ert samarbete?
”Mycket i samhället går mot ökad
jämställdhet, och att stötta damlaget ger
stor effekt. Vi kommer nära varandra
och Stångåstaden syns på olika sätt. LHC
Dam är en framgångsrik klubb som ofta
nosar på guldet och ibland vinner det.
Jag tror att det ger stolthet att vara en del
av det.”
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Det är även
viktigt att all vår
kommunikation
är tillgänglig och
inkluderande.

Mänskliga rättigheter
Stångåstaden har kollektivavtal och vårt
arbete drivs i form av samverkan mellan
företaget och facket. Enligt våra riktlinjer
mot kränkande särbehandling accepteras
inte någon form av kränkningar inom
Stångåstaden. Företaget har en mångfalds
dokumentation som behandlar områdena
arbetsförhållanden, föräldraskap, sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling,
rekrytering, kompetensutveckling samt
löneutveckling. Dokumentationen tydlig
gör 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.
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 kommuni
kation som vägledning, tillgänglig för all
personal. Vid tilldelning av våra lägenheter
tillämpar vi likabehandlingsprincipen
genom att lägenheterna förmedlas efter
kötid.
I våra upphandlingar ställer vi krav
på att det ska vara goda arbetsvillkor och
att leverantörerna/entreprenörerna såväl

som deras underleverantörer/underentre
prenörer ska uppfylla all lagstiftning som
verksamheten omfattas av. Exempel på
krav som ställs är att löne- och anställ
ningsvillkor ska vara enligt, eller jämför
bara med, kollektivavtal som gäller för den
bransch som uppdraget avser. Uppföljning
görs genom revisioner (se nedan).

Våra leverantörer
Stångåstaden är en beställarorganisation
och vi anlitar cirka 750 leverantörer inom
flera olika områden. De största katego
rierna är nyproduktion och ombyggna
tion samt förvaltning av våra fastigheter.
Entreprenad, drift- och underhållstjänster
samt energi och vatten utgör cirka 90 pro
cent av Stångåstadens totala inköpsvolym
(fakturerat belopp).
Vi sätter stort värde på samarbetet och
ställer hållbarhets- och kvalitetskrav på
våra leverantörer. Vid flera av våra upp
handlingar ställer vi sociala krav, exempel
vis att entreprenören anställer personer
som i dag står utanför arbetsmarknaden.
I våra upphandlingar ställer vi även krav

på att det ska vara goda arbetsvillkor. Vi
ställer krav på att leverantörerna ska agera
i enlighet med vår hållbarhetspolicy, i vil
ken vi bland annat anger att verksamheten
ska bedrivas på ett etiskt och ansvars
fullt sätt. Vi genomför årligen ett antal
revisioner av våra leverantörer. Under
2018 genomförde vi åtta avtalsrevisioner
av upphandlade ramavtalsleverantörer.
Utöver det genomfördes nio miljörevi
sioner respektive tio revisioner av arbets
rättsliga villkor i nyproduktions- och
ombyggnationsprojekt. Revisionerna följs
upp på efterföljande byggmöten för att
säkerställa att eventuella brister åtgärdats.
Vid revisionerna har mindre avvikelser
framkommit vilka leverantörerna har eller
håller på att åtgärda. Vid en byggrevision
har vi uppmärksammat att en entre
prenör inte har levt upp till våra ställda
miljökrav. Entreprenören arbetar med en
åtgärdsplan och en uppföljande revision
kommer att utföras i början av 2019. Vi
märker att arbetet vi gör med revisioner
hjälper entreprenörerna att sätta fokus på
hållbarhetsarbetet.
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Verksamhetsstyrning och
samspel med intressenter
Enhet

2016

2017

2018

%
%
%
%

39
61
33
67

28
72
33
67

28

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

83,6
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

84,3
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

84,3

Ja/Nej
Ja/Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Ja/Nej
Ja/Nej

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja/Nej
Ja/Nej
Ja/Nej

Nej
Ja
Nej

Nej
Ja
Nej

Nej

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem

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

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

72
33
67

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

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

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Korruption och mutor

Har vi en policy?
Har vi en whistleblower funktion?

Ja

Riskhantering

Har vi ett riskhanteringssystem som inkluderar socialt ansvarstagande?
Mänskliga rättigheter

Transparent hyrespolicy
Transparenta rekryteringsprocesser

Ja

Arbetsvillkor

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

Ja
Nej
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Vi och våra kunder
Vi tror på att hitta mötesplatser mellan människor. På så sätt
bygger vi gemenskap och trygghet, och får lättare att uppfylla
vår affärsidé om kundnöjdhet och socialt ansvar.
Här är några av alla de aktiviteter, samarbeten och priser
Stångstaden arbetar med – tillsammans med Linköpings
fantastiska föreningar, organisationer och verksamheter.
Områdesdagar
Områdesdagarna är en kärna i
vårt gemenskapsbyggande. Varje år
ordnar vi en rad trivsamma dagar där
vi samlar de boende i våra olika områden kring aktiviteter och festligheter.

Tryggve
Trygghet skapas bäst tillsammans.
Därför delar vi varje år ut ett stipendium
för arbete som stärker tryggheten i våra
bostadsområden. 2018 års Tryggve gick
till föräldraföreningen i Ryd.

Culture Camp
För de ungdomar som gärna
hänger sig åt kultur i olika former
ordnar vi varje jullov ett läger fullt
av dans, teater, konst, dj:ande och
annat kreativt.

Code Summer Camp
Datorer och programmering är främsta intresset för många ungdomar. På sommaren ordnar
vi tillsammans med bland andra Science Park
Mjärdevi ett programmeringsläger för morgondagens digitala rockstars.

Stångåstaden Street Fotball Cup
Tillsammans med KFUM samlar vi varje
år en rad entusiastiska ungdomar som
får prova sina fotbollsfärdigheter i våra
bostadsområden. Som tidigare hölls den
stora finalen i Trädgårdsföreningen under
Linköpings stadsfest.
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Skridskoskola
Tillsammans med Derby bandy
erbjuder vi ungdomar i Linköping att
träna skridskoåkning, inklusive lån
av utrustning. Vi har också ordnat
gratis skridskodisko med Derby och
Linköpings BK.

Stångåstaden
♥ LHC

Stångåstadens hockeystipendium
LHC har gjort hockeyn glödhet i Linköping.
Varje år delar vi tillsammans med LHC ut
varsitt stipendium till en hockeytjej och en
hockeykille som är 11-15 år, bor i Linköping
och har varit ambitiösa på isen och schyssta
kompisar utanför den. 2018 gick priserna till
Lisa Östrup och Alex Forslund.

Kollon
Vi ordnar flera kollon för Linköpingsungdomar. Basket Camp – ett dagkollo för
basketintresserade. Sommarkollo tillsammans med KFUM. Nördkollo för unga tjejer,
transpersoner och ickebinära som vill lära
sig mer om teknik och spelutveckling.

Seniorutflykter
Kunderna i våra 55+- och
70+-boenden har en rad aktiviteter att njuta av under året. 2018
fick de bland annat chansen att
åka på sommarutflykt till Askersund och vinterresa till Ullared.

Stångåstadspriset
Sedan 2017 delar vi ut Stångåstadspriset, där våra hyresgäster nominerar
grannar som bidragit till att göra våra
områden trevligare, tryggare och mer
hållbara. Under en gala i december
delades årets priser ut till fyra eldsjälar,
i kategorierna Tindra, Måna, Spira och
Trofast. Till nästa år planerar vi att lägga
till nya kategorier för att lyfta lokalkunder
och den digitala utvecklingen.

Team 1217
LHC Team 1217 är en klubb där ungdomar i åldrarna 12 till 17 år förbinder sig att
avstå från alkohol och droger under ett helt
år, och i gengäld får ett gratis säsongskort
på LHC:s matcher. Klubben arrangeras i
samarbete med LHC, Mediehuset Corren
och Länsförsäkringar Östgöta.
Outdoor Hockey School
Varje vår åker vi tillsammans med
välkända profiler från LHC:s dam- och
herrlag ut i våra bostadsområden, där
ungdomarna får chansen att träna utomhushockey med riktiga proffs.

Mer än så

Utöver allt detta ordnar vi ett stort antal andra aktiviteter
ihop med många av Linköpings fina föreningar. Alla
arrangemang under Linköpings stadsfest 2018 som
dans med Theoz, talangjakt, Stångåloppet, fika med
Ronaldos med mera. Lovaktiviteter som handboll med RP.
Matchvärdskap för både LFC och LHC. Samarbete med
Östgötateatern om soppteater. Rabatter på teater, simskola,
medlemskap i föreningar och mycket mera. För stans bästa.
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HR och arbetsmiljö
Stångåstaden fortsätter att vara en av landets bästa mellan
stora arbetsplatser. Vi arbetar målmedvetet för att våra medarbetare ska utvecklas och känna engagemang för sitt arbete.

S

tångåstaden deltar sedan 2015 i det
globala undersökningsföretaget
Great Place To Works (GPTW) årliga
undersökning om Sveriges bästa arbets
platser. De senaste åren har vi nått flera
topplaceringar i kategorin mellanstora
arbetsplatser, och för 2018 rankades vi
som Sveriges 9:e bästa arbetsplats i vår
kategori.
Undersökningen baseras på två delar.
Del ett är en medarbetarenkät, där vi
bland annat använder resultatet som ett
verktyg för uppföljning och utveckling.
Del två är Culture Audit, i vilken vi
beskriver hur vi arbetar för att skapa en
långsiktigt hållbar arbetsplatskultur, enligt
en mall från GPTW.
När det gäller medarbetarengage
manget kan vi vara mycket nöjda då 94
procent av våra medarbetare ser fram
emot att komma till jobbet. Siffran för hur
många som tycker att Stångåstaden är en
”mycket bra arbetsplats” har ökat till 98
procent från 97 procent året innan.
Vårt mål för det sammanlagda Förtro
endeindex på enkäten för år 2018 var 92
procent och resultatet blev 90 procent.
Vi ligger fortfarande på en mycket hög
nivå, även om vi inte nådde upp till målet.
Överlag förbättrade de flesta enheter sina
resultat, men ett par enheter upplevde en
sänkning av resultatet från förra året. Där
har vi snabbt gått in med resurser och stöd
för att analysera vad sänkningen beror på
och identifiera förbättringsåtgärder som vi
kontinuerligt följer upp. En av anledning
arna till sänkningen är en omorganisation
som pågått under hösten.
Great Place To Work är en viktig
resurs för vårt arbetsgivarvarumärke. Vi
uppmärksammas mycket för vårt sätt att
arbeta och medarbetarnas stolthet sprider
sig. Vi märker stor skillnad de senaste åren,
i att människor söker sig hit för att de vill
jobba just på Stångåstaden. Det stämmer
väl med den employer branding-strategi vi
har på temat ”Vi vågar visa vägen”.

Aktiv värdegrund
Vi arbetar sedan flera år aktivt med vårt
värdegrundsarbete, för att hålla våra
värderingar levande: att vi ska vara trygga,
professionella och aktiva.
Under 2019 blir vi det första företaget i
Sverige att använda ett validerbart värde
grundstest i våra rekryteringar. Tillsam
mans med arbetspsykologiska testföretaget
Cut-e utvecklar vi ett test för att rekrytera
personer som delar våra värderingar.
Testet bygger på att de arbetssökande
ställs inför olika situationer de kan
möta på Stångåstaden och utifrån olika
handlingsalternativ väljer sitt agerande. På
så sätt kan vi säkerställa att vi anställer per
soner med rätt inställning, och testet ger
också en bild av vardagen på Stångåstaden.
Vi räknar med att kunna använda värde
ringstestet första gången vid vår Audition
för sommarjobb i början på mars 2019.
Affärsmässighet och kundbemötande
är viktiga delar i vår värdegrund, och att
just se till att vårt kundbemötande också
sker på affärsmässiga grunder är något
vi arbetat extra med under året, genom
utbildning för alla medarbetare.
Nästa steg i vårt värdegrundsarbete är
det som vi valt att kalla Engagemang 2.0
– ett ledarskapsprogram i 12 månader med
mer fokus på målstyrning och engage
mang där vi kommer att jobba med hur vi
arbetar snarare än vad vi gör. Vi fortsätter
också att arbeta med självledarskap, där
personalen uppmuntras att ta ansvar för
sig själv, sina relationer och sitt uppdrag.
Mångfald ger affärsnytta
Vår mångfaldsstrategi är högst levande.
Den grundas i att vi ser en stor affärsnytta i
mångfald: mångfald på arbetsplatsen leder
till ökad kundnöjdhet, ett mer kreativt
arbetsklimat och att vi blir mer attraktiva
som arbetsgivare – vilket i sin tur leder till
ökad lönsamhet.
Under året har vi fördjupat oss ytterli
gare kring normer och värderingar, vilket

utmynnat i ”Vårt ställningstagande”, där vi
bland annat kommit överens om att vara
nyfikna och se bortom det första intrycket
av personer vi möter. Vi har också varit
aktiva under Regnbågsveckan i Linköping,
där vi för första gången deltagit i flera
officiella programpunkter. Tidigt under
veckan höll vi en föreläsning om inklude
rande kommunikation och senare gick vi i
den avslutande paraden.
Året avslutades med en uppstart av en
serie utbildningstillfällen för de som arbetar
mot kund kring ökad kulturell förståelse.

Stort intresse för sommarjobb
Vi anställde under året 82 sommarjobbare
efter en Audition i studenternas hus
Kollektivet. Dels för att få ny kompetens
in i företaget, men också för att kunna
erbjuda ungdomar som aldrig tidigare
haft sommarjobb en chans att ta sig in på
arbetsmarknaden. Nytt för i år var att de
sökande kunde boka intervjutider på vår
hemsida för att slippa stå i kö. Intresset var
som tidigare år stort – vi genomförde 460
intervjuer under en dag.
Kompetensutveckling
och arbetsmiljö
Kontinuerlig kompetensutveckling är
viktigt för att ha nöjda medarbetare samt
utveckla verksamheten. Under året har
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Stolta
medarbetare

I Great Place To Works stora
enkätundersökning har Stångå
stadens anställda fått svara på 68
standardiserade frågor om sin
arbetssituation. Det sammanlagda
Trustindexet landade för 2018 på
90 procent, vårt näst högsta resultat
någonsin. Här är några av resultaten
i 2018 års undersökning:

99%

Kan rekommendera Stångå
stadens produkter och tjänster.

vi fortsatt med företagsövergripande
utbildningar i bland annat hyresjuridik,
fastighetsägaransvar och kundbemötande.
Vi har också fortsatt vårt ledarskapspro
gram för projektledare och övriga nyckel
personer. Flera enheter har arbetat med
grupputveckling där de även tagit reda på
sin egen personlighetsprofil (enligt IDI)
för att öka förståelsen för varandra och
kunna se till att vi får arbetsgrupper med
olika personligheter.
Vi har under året uppdaterat vår arbets
miljöpolicy i samverkan med fack och
skyddsombud.
Arbetsmiljöverket har varit på besök
under året. De berömde vårt arbete med
arbetsmiljön, men hittade ett par punkter
att förbättra. Bland annat kring att våra
medarbetare möter ett tuffare klimat i
samhället, och att även händelser som
inte är att räkna som tillbud kan nöta
långsiktigt.
Vi valde att tillsammans med fack och
skyddsombud ta ett större grepp, och
införa ett systematiskt arbetssätt för att
fånga upp tidiga signaler. Det utmynnade i
två nivåer till på rapportering:
1. Incidenter. Medarbetarna uppmanas
att digitalt rapportera in incidenter som
har medfört någon form av obehag, för
att kunna se mönster – är detta åter
kommande och på vilka platser?

2. Långvarigt externt brus. Externa
situationer som kan upplevas
ansträngande eller prövande under
en längre period från till exempel
oroliga hyresgäster.
I och med detta kan vi lättare kartlägga
och följa upp arbetsmiljön.

Intern stolthet
Vi fortsätter arbeta med interna utmär
kelser för att skapa stolthet. ”Kvartalets
medarbetare” utses fyra gånger per
år, och priset som ”Årets nytänkare”
delades 2018 mellan tre personer. Vår
finanschef som hittat ett nytt sätt
att låna pengar tillsammans med de
övriga bolagen inom Stadshuskoncer
nen för att få ner lånemarginal och
bredda investerarbasen (Läs mer under
Finans sid 77–80). En kundtjänstmed
arbetare som kommit på ett sätt att
tillgängliggöra information för alla på
kundtjänstenheten för att säkerställa
att informationen alltid är uppdaterad
och korrekt. Och en områdesansvarig
som har utvecklat arbetssättet för att
hantera skadedjur på ett framgångsrikt
och förebyggande sätt.
Det är viktigt för oss att ha en
kultur som främjar innovation och
nytänkande.

99%

Tycker att man blir väl
mottagen när man börjar.

98%

Allt sammantaget, skulle jag
säga att det här är en mycket
bra arbetsplats.

97%

Skulle rekommendera
Stångåstaden som arbets
givare till andra.

96%
Tycker att medarbetarna
ges mycket ansvar.

67

68

Hållbarhet  HR och arbetsmiljö

Stångåstaden 2018

HR och arbetsmiljö

God arbetsmiljö

Enhet

2016

2017

2018

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

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

92
8
96
4
9
29
28
26
1
93
13
29
13
10
0
65
94

92

kr/månad
kr/månad
kr/månad

37 873
35 873
22 876

38 048
35 484
23 466

kr/anställd
timmar

24575
–

19818
–

19280

%
%
%
Ja/Nej

3,07
0,01
96
Ja

3,02
0,01
97
Ja

3,35

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor

Anställningsform

Ålder

Heltid
Deltid
Tillsvidare
Visstid
Kvinnor

Män

Tillfällig anställning, med ersättning

Praktik 1) och säsongsjobb

8
93
7
10
34
27
26
2
99
12
33
13
12
0
70
90

Löner

Fördelning av snittlön2)

Tjänstemän män
Tjänstemän kvinnor
Kollektivanställda

39 174
36 663
23 865

Anställningsbarhet och karriärutveckling

Utbildningsinsatser för personalen – kursavgifter 3)
Utbildningstimmar per anställd och år

Utfall

–

Medarbetares hälsa och välbefinnande

Frånvaro
Andel av frånvaron som beror på:
Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete – trivselindex
Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy?

Total frånvaro
Olycksfall i arbetet

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

0,01
98
Ja

