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till handling och formar var och vad vi kommer att vara vid utgången av
2021. Så det gäller att bestämma sig för slutdestinationen och sedan
målinriktat jobba mot målet.
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“Vill man till Paris kan man intetrsikta
på Europa”.
gi

Vi har en effektiv organisation som vet hur man bäst jobbar med
kärnprocesserna; att hyra ut lägenheter, förvalta fastigheter, ta hand
om hyresgäster och utveckla fastighetsbeståndet. Allt med en sund och
långsiktigt stabil ekonomi som grund.
Att kontinuerligt trimma och ompröva våra processer är en självklarhet
och något som många av våra mål fram till 2021 handlar om.
Men, vårt ”Paris” skulle kunna vara något större.

ng/utökning
ighetsbestånd

KOPPARSTADEN 100%
Nöjda hyresgäster,
Hållbarhet
- Ekologisk
- Social
- Ekonomisk
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Vi vill göra skillnad
I motsats till många andra fastighetsbolag ser vi en styrka i att ha en stor
andel egen personal. Vi har arbetat aktivt med vårt ledarskap och vår
företagskultur de senaste åren, men vi har ändå mer att ge för att nå vår
fulla potential. Ingen organisation når hundra procent, men det ligger en
stor potential i de resurser som kan frigöras i form av tid och pengar.
Därför är vårt Paris:

KOPPARSTADEN 100%
Vi ska sträva efter att nå vår fulla potential genom
att bli den bästa arbetsplats vi någonsin kan bli.

OMRÅDESUTVECKLING SOM MÄRKS
De resurser vi frigör ska användas till att skapa värde för våra
kunder, vilket kommer att märkas och göra skillnad för hela Falun.
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KOPPARSTADEN

100%

Vi vet att det finns en stor outnyttjad potential hos oss alla anställda.
Vid en självskattning 2017 kom vi fram till att vi har 20 procent mer att
hämta hem. Om vi kan hitta den där tappade potentialen, så motsvarar
bara lönekostnaden 15 miljoner kronor per år.
Att nå 100 procent är utopiskt, men som ambition funkar det.
På Stjärnresan, som tog oss till Stockholm våren 2017 gjorde vi en bejublad gruppövning, där vi röstade fram de största ”potentialtjuvarna”. Högst
på chefernas ansvar hamnade ”Fel prioriteringar” och på medarbetarnas
ansvar hamnade ”Dålig planering av det egna arbetet”. Låter som bra
input till vad vi behöver utveckla.
Vi har också svarat på frågan vad som tog oss till Stjärnan. Tre faktorer
stack ut; Anda (27 procent av svaren), Mål (21 procent) och Ledarskap
(18 procent). I takt med att ledarskapet utvecklats så kan vi även lägga till
medarbetarskap som en viktig nyckel i potentialjakten.

Anda
Medarbetarskap

Ledarskap

Mål
På följande sidor beskriver vi hur vi ska jobba
med de fyra byggstenarna för att bli den
bästa arbetsplats vi någonsin kan bli.
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KOPPARSTADEN
100%

Vi får inte tappa andan
Vi är 115 individer som simmar i sjön Kopparstaden. Vi ser varandras huvuden
och det är utifrån det vi försöker att samarbeta och lösa våra uppgifter. Men
allt som är under vattenytan ser vi inte. Det kan vara skilsmässor, sjukdomar, förälskelser, skulder, missbruk, lottovinster med mera, allt som förstås
påverkar även hur våra huvuden fungerar. Därför måste en arbetsplats präglas
av omtanke om varandra som individer. Det är först när människor är trygga
och hela som den verkliga lusten, kreativiteten och effektiviteten blir stor.
Vi har en fin företagskultur på Kopparstaden, som vi så klart hela tiden
behöver underhålla. Här är några saker att tänka på:
• Respektfullt bemötande, skilja på sak och person
• Visa omtanke
• Föregå med gott exempel
• Ha roligt ihop på jobbet och
lite då och då efter jobbet

Vår gubbanalys är ett enkelt men bra sätt
att signalera hur vi mår, använd den.

Målbild: 2021 har vi fler som söker när vi rekryterar och vi har fler
entreprenörer som vill jobba med oss. Frisknärvaron har ökat
och vi hittar på mycket kul tillsammans, vid sidan av jobbet.
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KOPPARSTADEN
100%

Jobba med mål – hur?
Så här resonerar vi kring att jobba med mål:
• Att säga att allt är bra som det är, duger inte. Det kan alltid bli bättre.
• Förändring kan handla om effektivisering eller att tänka helt nytt, båda
behövs.
• Det som mäts blir gjort.

Mål till 2021
1.

Alla medarbetare har blivit uppmanade att engagera sig i målarbetet, det som känns viktigt för teamet att jobba med, är viktigt.

2.

Om man inte är nöjd med målen; se punkt 1.

3.

Chefens uppgift är att inspirera, lyfta blicken, skapa förutsättningar
och göra handlingsplaner.

4.

Målen ska vara mätbara, enkla att förstå och rapporteras kvartalsvis.

5.

Vi ska ha två delavstämningar under perioden.

6.

Delavstämningarna ger möjlighet att justera och korrigera målen.

7.

Ledningsgruppen träffar kvartalsvis representanter för de olika
teamen för att stämma av läget.

8. Vi ska fira delsegrar!
Detta sätt att jobba med mål avviker från det traditionellt hierarkiska
”uppifrån och ner”. Vi har helt enkelt utgått från att varje team själva vet
vad som är viktigast att jobba med. Helheten blir bra av bara farten.

2021 har vi mer än 75% gröna mål. Då har Kopparstaden
återigen klarat att utveckla verksamheten i en imponerande
takt.
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KOPPARSTADEN
100%

Vikten av bra ledarskap
Här kommer en checklista för att hjälpa våra chefer i sitt ledarskap.
Ett hjälpmedel att använda som diskussionsunderlag på avdelningsmöten
eller i utvecklingssamtal.
Har jag förutsättningar för att göra ett bra jobb?
Har jag gett mina medarbetare förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb?
Vet mina medarbetare vilka förväntningar jag har på dem?
Vet jag vilka förväntningar mina medarbetare har på mig?
Följer jag regelbundet upp hur väl förväntningar nås?
Hur agerar jag om jag ser dåliga mönster eller prestationer i företaget?
Ser och bekräftar jag medarbetare i företaget tillräckligt i vardagen?
Har mina medarbetare förtroende för mig?
Har hela organisationen förtroende för mig?
Lägger jag tillräckligt med tid på att utveckla min verksamhet?
Är jag en bra ambassadör för min avdelning och företaget?
Är jag en bra förebild?

När vi frågat alla anställda vad som krävs för att ta oss till nästa stjärna har
det svarats att chefen måste återkoppla mer i vardagen och vara närvarande.
Allt detta tar tid och fungerar sämre om gruppen är för stor. Därför strävar
vi nu efter att gruppen man leder inte ska vara större än 15 personer.

Bästa sättet att mäta vårt ledarskap är att fråga våra
medarbetare. 2021 har vi hittat ett bra och effektivt sätt att
göra det på.

FEMÅRSPLAN 2017–2021 |
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Ärlig
KOPPARSTADEN
100%

Kunnig

Lyhörd

Kommunikativ

Ansvarsfull

Medarbetarskapet då?

Vi har tidigare på frukostmöten
haft diskussioner runt vad det är som gör
Bra bem an
de
en bra medarbetare. Så här öt
prioriterade
medarbetarna: .

HJÄLPSAM

KUNNIG

LYHÖRD

ÄRLIG

KOMMUNIKATIV

ANSVARSFULL

BRA BEMÖTAND

E

Fundera över orden, hur skulle dina kollegor
skatta dig? Kom ihåg att det är inte vad vi
säger som gör skillnad utan vad vi gör.
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KOPPARSTADEN
100%

Checklista för bra medarbetarskap
Nu när du ändå funderar, hur svarar
du på följande frågor?

Har jag förstått förväntningarna på mig?
Har jag fått förutsättningar för att nå förväntningarna?
Är jag tydlig till min chef med vad jag vill?
Tar jag upp meningsskiljaktigheter med den det berör?
Har mitt team förtroende för mig?
Ser jag och uppmärksammar andras förtjänster?
Är jag rädd om företagets resurser såsom tid och material?
Bidrar jag till en god stämning på företaget?
Bidrar jag till förbättringar och till att verksamheten utvecklas?
Följer jag överenskomna policys och rutiner?
Behandlar jag alla mina kolleger respektfullt?
Säger jag till om jag ser oegentligheter, brister eller risker?
Är jag en bra förebild?
Är jag en bra ambassadör för min avdelning och företaget?

Ska vi lyckas med ambitionen att nå vår fulla potential, så
gäller det att alla kliver på. Ytterst handlar det om varje enskild
individs beslut; vill jag vara med och bidra till Kopparstadens
utveckling eller inte? År 2021 är alla med.

FEMÅRSPLAN 2017–2021 |
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OMRÅDESUTVECKLING
SOM MÄRKS
De resurser vi frigör när vi siktar mot Kopparstaden 100 %, tänker vi
satsa på områdesutveckling som ger oss nöjda kunder och stolta Falubor.
När vi skriver 2021 så har vi genom vårt arbete med ”Väl fungerande”
säkerställt att våra områden är hållbara och trygga. Många hyresgäster
och hyresgästers barn, har tack vare våra insatser valt en positiv väg i livet
istället för en destruktiv. Vår modell Väl fungerande har spridits till andra
fastighetsbolag i Sverige och samarbetet med kommunen, polisen, länsstyrelsen med flera har varit riktigt konstruktivt.
2021 har vi jobbat vidare med Fågeln som är en tankemodell. Baserat på
idéerna i fågeln har vi kunnat arbeta fram unika strategier för våra områden.
Vi uppdaterar fågeln varje år och glädjande kan vi se att vi sakta rör oss
mot de målbilder för respektive område som vi satt upp. Det har lett till att
vårt utbud 2021 är bredare och mer anpassat till den efterfrågan vi har.

På följande sidor beskriver vi lite närmare
vad vi menar med Väl fungerande och
Fågeln. Resultatet kommer att märkas och
göra skillnad för hela Falun.
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OMRÅDESUTVECKLING
SOM MÄRKS

Väl fungerande områden
En av Sveriges stora utmaningar är att åstadkomma hållbara bostadsområden.
Människor med svag socioekonomisk ställning tenderar att hamna i samma
områden. Det blir områden med hög arbetslöshet, många som inte klarar skolan
och hög andel brottslighet. Utanförskap är farligt, inte bara för dem som är
utanför utan även för oss som är innanför.
I hög utsträckning är det Allmännyttan som äger dessa bostadsområden. Vi som
bostadsbolag har en unik möjlighet att jobba med frågan och vi kan agera tidigt.
Vi känner våra hyresgäster, vi ser när problem uppstår och vi är närvarande.
Falun har en bra startposition, vi har inga svåra problemområden. Så utmaningen är snarare att säkerställa att inget område halkar snett genom att se
och ta tag i problem tidigt. Varje barn som kan hjälpas tillrätta är en enorm
besparing både ekonomiskt och humanitärt, jämfört med att försöka påverka
en kriminell 30-åring.
Vi har under förra femårsplanen arbetat med att säkerställa en bra fysisk boendemiljö genom ”Väl förvaltat”. Metodiken har hjälpt oss att prioritera rätt
och triggat till en förbättring vi inte hade åstadkommit utan modellen.Stärkta
av detta vill vi nu bygga en motsvarande modell för de mjuka frågorna,”Väl
fungerande”. Samma systematik med rött, gult och grönt för ett antal parametrar visar hur området mår utifrån brott, klotter, arbetslöshet, skolresultat
med mera. Flera faktorer kan vi inte påverka själva, men vi kan belysa problem
och påverka andra. Sedan finns det mycket vi faktisk kan göra,och då är systematiken till hjälp för att prioritera vad och var vi ska göra våra insatser.

År 2021 har vi en väl fungerande modell och arbetsmetodik som
lett till att vi inte har några röda områden och att vi snabbt agerat
om något område utvecklats åt fel håll. Vi har fått erkännande för
vårt arbete av våra hyresgäster, Falubor, kommunen, polisen med
flera. Modellen har blivit erkänd och spridd till andra bostadsbolag
i Sverige.

FEMÅRSPLAN 2017–2021 |
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OMRÅDESUTVECKLING
SOM MÄRKS

Bruksvärde

Fågeln flyger igen
Hög lägstanivå

Bygga nytt
d

tbu

tt u

Bre

Sälja
Hyra

Fågeln – vår tankemodell - var med redan i förra femårsplanen, men har inte
riktigt fungerat i verkligheten. Nu tar vi nya tag. Syftet är att skapa ett bredare
utbud och en bättre koppling mellan hyra och bruksvärde. Utmaningen har
varit att hitta hur vi ska mäta bruksvärdet löpande, men nu är vi något bra på
spåret. Vi ska ta fram bilden av hela vårt bestånds placering i fågeln, och med
det som bas arbeta med områdesutveckling.
• Ska området förflyttas i fågeln och i så fall hur?
• Vilken potential har området?
• Har vi russin i kakan som ska lyftas fram?
• Ska vi fundera på andra upplåtelseformer?
• Förtätning?
Vi ska gå från att behandla alla områden och lägenheter likadant, till att
använda mer anpassade strategier.

År 2021 har vi tagit fram målbilder för de flesta områdena och
strategier för hur vi ska nå dit. Vägen framåt till ett utbud av
hyreslägenheter som är bredare, mer anpassat till efterfrågan 
och attraktivare än tidigare, är tydlig.
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Förutsättningar
Det här är våra grundläggande förutsättningar:
• Ägarnas avsikt med bolaget
• Våra kunder
• Faluns bostadsmarknad

Ägare
Kopparstaden ägs till 100 procent av Falu kommun. Ändamålet med bolaget är beskrivet i ägardirektivet enligt nedan:
Brett utbud av hyresrätter Bolaget ska tillhandahålla ett brett utbud av hyresrätter, både ur ett geografiskt perspektiv och ur ett produktperspektiv.
Bidra till tillväxt För att Falun ska uppnå målsättningen att växa och ett
ökat invånarantal krävs tillskott på bostadsmarknaden. Bolaget ska därför
vara en ledande aktör genom att bygga och förvalta attraktiva och prisvärda
bostäder.
Bidra till ett gott samhälle Alla hyresgäster ska ha rätt till ett helt, rent, snyggt
och tryggt boende oavsett område. Hyresgästernas medinflytande ska ses som
en naturlig del i bolagets utveckling.
Dessa ändamål ska vi uppfylla med god lönsamhet, finansiell stabilitet och
investeringar utan ägartillskott. De finansiella målen i ägardirektivet är sex
procent direktavkastning och en soliditet på minst 15 procent sett som ett
genomsnitt över en femårsperiod.

Våra ägardirektiv uppdaterades senast 2012, så med stor sannolikhet kommer de omformuleras under perioden, men vi ser idag
inget som pekar mot drastiska förändringar av uppdraget.

FEMÅRSPLAN 2017–2021 |
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Kunder
Vi har boende för livets alla skeenden, från student till pensionär. Vi har
24 800 kunder i vår kö, 16 200 kunder i kön till vanliga lägenheter, 3 200
till studentboende, 3 700 till +55 boende och 1 700 till trygghetsboende. Vi
har cirka 10 000 personer som bor hos oss. Till skillnad mot andra bostadsbolag kommer vi alltid ha en målgrupp som av olika skäl inte får lägenhet
någon annanstans. Den gruppen kommer alltid kräva mer resurser från oss
och det ska vi säkerställa att vi har, det är en del av vårt uppdrag. Bredden är
vår styrka, men också en utmaning, som vi ska hantera på ett professionellt
sätt. Vi ska bevaka marknaden när vi utvecklar vårt bestånd och säkerställa
att utvecklingen gynnar våra målgrupper:
Studenter
Högskolan arbetar med att ta fram sin strategi för åren 2020–2026. Den
kommer att ge oss viktiga fakta för vår fortsatt utveckling av våra studentbostäder.
Unga vuxna
Vi vill att unga vuxna ska stanna i Falun och kunna flytta hemifrån, och att de
blir kvar på orten efter studier. En grupp som har behov av billiga bostäder för
att ta sig vidare i livet.
Fler äldre
Demografin talar för en ökning av antalet äldre. Därtill är Falun en mycket
attraktiv stad för äldre. 2020 har vi utvecklat koncepten +55 och trygghetsboende samt servicen vi erbjuder våra äldre, och vi erbjuder äldre bra
rådgivning för smarta digitala lösningar för sitt boende.
Förturer – en del av vårt uppdrag
I ett nära samarbete med Falu kommun tilldelar vi förturer. Vi håller fokus
inom sex olika perspektiv; det sociala, nyanlända, serviceboende, trygghetsboende, kvinnofrid och näringsliv.
Tillgång till bostäder på landsbygden
Många äldre på landsbygden vill lämna villan men bo kvar i närmiljön. Här spelar ekonomin in som en viktig faktor för att kunna lämna sin färdigbetalda villa.
Vad vi gör och hur vi utvecklar landsbygden har stor betydelse för hela Falun.
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Marknad
Sedan ett antal år tillbaka råder det bostadsbrist i Falun. Befolkningen ökar,
vakanserna är låga och priserna på bostadsrätter har fördubblats på fem
år. Detta har resulterat i att bostadsbyggandet har tagit fart. Mot slutet av
2017 kan vi notera en inbromsning av prisutvecklingen som kan bero på
nationell oro på bostadsmarknaden eller att vi närmar oss en balans mellan
utbud och efterfrågan i Falun.
Bostads- och befolkningsutveckling, 2014 - 2021 Falun
Producerade bostäder
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Befolkningsökning

Vår andel av marknaden för hyresrätter har gått ner tack vare våra försäljningar. 2012 hade vi 60 procent av hyresmarknaden, den siffran är nu 50
procent, en fördelning vi tror kommer att bestå. Andelen bostadsrätter, som
är förhållandevis låg i Falun, kommer sakta öka tack vare de nyproduktionsprojekt som pågår. Någon trend med ombildning av hyresrätter till bostadsrätter ser vi inte i Falun.
Sammantaget är utvecklingen de kommande åren svårbedömd. Det är många
nyproduktionsprojekt på gång och vi har en bra befolkningstillväxt men
injektionen med nya invånare genom flyktingvågen har stannat upp. Vi måste
hela tiden ha örat mot marken så att vi inte bygger mer än marknaden tål.

FEMÅRSPLAN 2017–2021 |
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Nyproduktion
Ett av våra åtaganden under perioden är att öka nyproduktionen från 35
lägenheter per år till minst det dubbla. En förutsättning är att ha detaljplanelagd mark redo att bygga på. Vår målsättning är att ständigt ha byggrätter/mark motsvarande cirka tio års planering att jobba med. Vid ingången
till 2020 har vi byggrätter till motsvarande cirka 600 lägenheter.
Planen fram till 2021 ser för närvarande ut så här:
Nyproduktion

Antal lgh

År

Glimmerstigen

115

2017

Student Bojsen

40

2019

Teatern

87

2020

Sundborn

20

2021

Kungsgården

78

2021

Bjursås

14

2022

Surbrunnshagen

60

2022

340

68/år

Summa

Projekten Glimmerstigen, Teatern och Studenthuset i Bojsen är färdiga. Kungsgården är beslutat och ska påbörjas. För övrigt är det vår bästa
gissning för tillfället. Vilka projekt som aktiveras beror på efterfrågan och
beslutas av styrelsen. Därutöver kommer vi skapa fler lägenheter genom
ombyggnation, till exempel gamla snickeriet på Kvarnberget, lokaler i Svärdsjö och andra mindre ombyggnader.
2021 har vi tillfört över 300 nya hyresrätter till Falun. Vi har alltså bidragit till ett större Falun. Vår strävan att bygga för en bred målgrupp
med rimliga hyror, har visat sig framför allt i Surbrunnshagen. Vi har
också fyllt på vår markreserv som i ingången av perioden enbart bestod
av Surbrunnshagen till att 2021 omfatta fyra områden med olika
karaktär.
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Underhåll och förädling
De senaste åren har vi lagt 170 mkr/år på underhåll och förädling och räknar
med 150 mkr/år tom 2021. Vi prioriterar insatser i följande ordning: lagar
och säkerhet, bibehålla fastighetens funktion och värde, strategiska beslut
och allmännyttigt perspektiv.
Den största insatsen har varit att bibehålla fastigheters funktion och värde,
inom vilken stamrenoveringen hamnar. 75 procent av vårt fastighetsbestånd
är byggt mellan åren 1950 och 1979. År 2000 påbörjade vi vår första större
stamrenovering på Knoppen och sedan har vi jobbat på. Det gör att vi ligger
väl i fas med vårt underhåll. Dock har vi några år framför oss där större
underhållsinsatser krävs, se graf nedan.
Byggnadsår och underhållsbehov
Antal lägenheter
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År

2021 har vi gjort stambyte och badrum i stora delar av beståndet i
intervallet 1950-1979. Vi ser också att antalet vattenskador minskat
betydligt, från runt 150 skador per år till 100, tack vare stamrenovering
och förebyggande insatser. Vi har ett bra arbetssätt där vi fångar upp
underhålls- och förädlingsbehov och dessa läggs in i en 3-, 5- alt 10-års
plan, vi planerar inte längre bara för stamrenovering utan även för andra
insatser.
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Digitalisering
Mycket spännande händer i vår omvärld
Kunderna
och saker vi aldrig trodde skulle vara
genomförbara är plötsligt verklighet.
Smarta arbetssätt
Även vi på Kopparstaden behöver
Fastigheterna
förstå vilka val och möjligheter vi har
framför oss. Vi har delat upp digitaliseringen i
tre perspektiv: kunderna, fastigheterna och smarta
arbetssätt.
Kunderna
2021 har vi gått över till e-signering. Effektiviseringen gör att vi kan
erbjuda kunden som önskar personlig service mer tid. Vi har digitaliserat
vår kundkontakt med återkoppling, information och boinflytande på ett
sätt som skapar mervärden för våra framtida och befintliga hyresgäster.
Fastigheterna
2021 har alla hyresgäster möjlighet att koppla upp de digitala tjänsterna de
vill ha via bredbandsnätet. Basutbud för TV och internet via bredbandsnätet ingår i hyran. Kommun och landsting kan nå alla våra trygghetsboenden
digitalt. IMD ingår i våra ROT och nybyggnadsprojekt.
Smarta arbetssätt
2021 har vi både ett nytt fastighetssystem och ett dokumenthanteringssystem som effektiviserar vårt arbete. Vi jobbar med office 365 och
använder flera olika program såsom Teams. Vi har lyft vår datasäkerhet, så
att rätt personer har tillgång till rätt information och vi har ett bra skydd
mot dataintrång.
Vi har centraliserat IT-resurserna för att arbeta effektivt med digitaliseringsinitiativet.
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Risker?
Den helt överhängande risken för Kopparstaden är
om marknaden viker och vakanserna börjar öka.
I ett sådant läge kan man anta att vi skulle få problem
med att hyra ut vår nyproduktion med höga hyror. Ett
scenario är att vi får jobba med hyresrabatter för att
kunna hyra ut över huvud taget. Oavsett om vi rabatterar
eller om vi står med vakanser, så sjunker marknadsvärdet
drastiskt med stor risk för nedskrivning som följd.
Det vi snabbt kan göra för att rädda vårt resultat vid
stora vakanser är att minska underhållet och att skjuta på
planerad nyproduktion. Påbörjade byggen, som Teatern,
går inte att stoppa.
Mot den bakgrunden har vi haft som målsättning att
underhålla så mycket vi orkat nu när allt är uthyrt och
räntan är låg. Vår bedömning är att vi ligger bra till med
vårt underhåll och att vi skulle klara några år med kraftigt
neddragen ambitionsnivå.
Övriga risker som höjd ränta, dataintrång, översvämningar
mm tas på stort allvar och hanteras i organisationen men
marknadsrisken är den enda enskilda riskfaktorn som
allvarligt kan äventyra hela bolaget.
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Går det ihop?
Det ekonomiska ramverket är en av de viktigaste delarna i femårsplanen. Det är
just ett ramverk som ska inge trygghet att vi ekonomiskt klarar de åtaganden vi
har. Siffrorna för 2017 är verkligt utfall, 2018 är budget och 2019-2021 är vår
prognos.

2017

2018

2019

2020

2021

Driftnetto mkr (exkl. underhåll)

215

203

204

215

222

Nyproduktion antal lgh

115

0

40

111

0

Köp/Sälj, antal lgh

472

-162

-126

0

0

Underhåll inv & kst mkr

170

158

165

150

150

Bostäder, antal lgh

6 057

5 895

5 809

5 920

5 920

Låneskuld mkr

1 440

1 480

1 644

1 701

1 800

Snittränta %

2,50

2,45

2,00

1,80

1,90

Resultat före skatt mkr

254

125

63

40

40

32

35

35

35

34

Marknadsvärde mkr

4 000

4 100

4 400

4 900

5 000

Direktavkastning %

4,2

3,4

3,6

3,2

3,3

Soliditet %
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Förklaringar
– Går det ihop?

Driftnettot går lite upp och ner under perioden. Vi tappar mycket driftnetto
i försäljningarna men mot slutet av perioden går det upp igen tack vara lägre
underhåll och att nyproduktionen börjar bidra.
Nyproduktion presenteras på sid 16. Kostnaden för nyproduktionen är uppskattad och högst osäker. I modellen räknar vi med att nyproduktionen till 80
procent är lånefinansierad.
Underhållsbudget jobbas ner från och med 2019. I modellen har vi räknat med
cirka 40 procent kostnadsfört. Underhållet klarar vi med eget kassaflöde.
Försäljningen av Bojsenburg gjordes 2017 och för 2018 ligger intäkten för
försäljningen av Hosjö/Korsnäs med, totalt drygt 600 lägenheter. Vi har ett
mandat från Kommunfullmäktige att vi får sälja upp till 850 lägenheter men vår
bedömning är att vi inte kommer att behöva sälja mer under perioden.
Snitträntan för 2017 ligger strax under 2,5 procent. Vår bedömning är att den
kommer att sjunka tack vare ett antal räntebindningar som faller ut och att
nyupplåningen görs till nivåer under nuvarande snittränta.
Soliditet är ett mått på hur stor del av våra tillgångar som vi har finansierat med
eget kapital. Låg soliditet = mycket lån = hög ränterisk och tvärtom.
Försäljningarna har gjort att vi är på en bra nivå, utmaningen är att bibehålla den
nivån.
Marknadsvärdet tar vi fram genom att årligen externt värdera våra nyaste
fastigheter + 1/3 av beståndet (nästa år en annan tredjedel osv). Utifrån den
värderingen justerar vi internt resten av beståndet.
Direktavkastningen mäts som driftnetto inkl. underhåll/marknadsvärde. Här
säger ägardirektivet att vi ska ligga på 6 procent över en femårsperiod. Den
nivån har vi svårt att nå. När ägardirektivet ska omformuleras får vi ta en diskussion med ägarna om nivån.
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Hållbart
Det råder idag inga tvivel om att vi människor tär på jordens resurser på
ett sätt som inte är hållbart. Om jordens alla människor levde med samma
standard som vi i Sverige, skulle vi behöva ha tillgång till fyra jordklot… Att
bygga, bo och leva är saker som i stor utsträckning påverkar ett hållbart
samhälle och det finns mycket vi kan vara med och driva och påverka. Vilka
fantastiska möjligheter vi har!
Hållbarhetspolicyn innehåller olika områden:
Ekonomisk hållbarhet
Utsläpp av växthusgaser från våra
fastigheter och transporter
Energi och vattenförbrukning
Sortering och återvinning av avfall

Social hållbarhet
Nöjda kunder
Väl fungerande områden
Sysselsättning till personer långt från arbetsmarknaden
Motiverade medarbetare

Ekologisk hållbarhet
Driftnetto
Belåningsgrad
Direktavkastning
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Förklaring till lamporna
Ekologisk hållbarhet

●●●

Energiförbrukningen

Grönt om mindre än 118 kwh/m2 2021, rött om mer än 120 kwh/m2.
Koldioxidavtryck från våra transporter

Grönt om antal fossilfria körda mil inom Kopparstaden > 40% av total transporterna.
Rött om < 35%
Vattenanvändning/m2

Grönt om mindre än 1 000 liter per m2 2021, rött om över 1 020 liter per m2 2021.
Hushållssopor

Grönt om hushållssoporna mätt som kg/hushåll årligen minskar,
rött om 5% mer än föregående år.

Social hållbarhet
Nöjda kunder

Grönt om NPS (rekommendation) mer än 35, rött om under 25.
Väl fungerande områden

Grönt om inget område är rött, rött om fler än 3 områden är röda.
Sysselsättning till personer långt från arbetsmarknaden

Grönt om vi, våra leverantörer eller samarbetspartners har bidragit till > 4 möjligheter/år,
rött om 2 möjligheter/år.
Motiverade medarbetare

Grönt om samma eller bättre än senaste mätningen, rött om tydligt sämre.

Ekonomisk hållbarhet
Driftnetto/m2

Grönt om 4% bättre än föregående år, rött om sämre jämfört med föregående år.
Belåningsgrad

Grönt om 70% eller lägre, rött om över 75%.
Direktavkastning

Grönt om bättre än året innan, rött om 5% sämre än året innan.
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Uppföljningar
Femårsplanen
Vi kommer att låta denna femårsplan ligga som den är hela perioden men årligen gör vi en enklare summering av följande delar i
femårsplanen:
• Har någon förutsättning dramatiskt förändrats?
• Förflyttningar i fågeln
• Nyproduktion och underhåll, status
• Går det ihop?
• Hållbarhet
Målen
Vad gäller målen så följs de upp kvartalsvis. Därutöver har vi lagt
in två delavstämningar innan vi, förhoppningsvis, når vår nästa
stjärna 2021.
Årsskiftet 2018/2019
Här är tanken att vi gör en halvhalt efter ett år och känner in om
målen fungerar, om något ska justeras eller om det bara är att tuta
och köra.
Halvårsskiftet 2020
Lärdomen från förra femårsplanen är att vi kan behöva kraftsamla
inför målgången.
Årsskiftet 2021/2022
Summering av hela femårsplaneperioden och förhoppningsvis ett
bra firande för att vi nådde även denna stjärna!
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