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Vätterhems 
hållbarhetsrapport 
Vätterhem har sedan 2009 årligen publicerat en frivillig hållbarhets-
rapport i anslutning till årsredovisningen. Modellen som används är 
framtagen i samarbete med andra bostadsbolag inom Eurhonet.  
Modellen är verifierad av tredje part med slutsatsen att den uppfyller 
de nya kraven i årsredovisningslagen som avser hållbarhetsredovisning.  

Policys som genomsyrar företagets hållbarhetsarbete, som t.ex. miljöpolicy, 
kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy, inköpspolicy, sponsringspolicy och som 
det hänvisas till i årsredovisningen, förvaltningsberättelsen och hållbarhets- 
rapporten finns på företagets hemsida. Alla policys inryms i företagets 
ledningssystem som uppfyller kraven i ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 
18001. Inför kommande år kommer OHSAS att utgå och ersättas med 
ISO 45001 vilket även betyder att vi strävar efter en nycertifiering mot 
denna standard. 

Intressentdialoger och risker kopplade till företagets verksamhet beskrivs 
under kapitel 4-Samspel med intressenter i hållbarhetsrapporten. 
Mänskliga rättigheter tas upp under samma kapitel.  
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Hållbarhetsåret
I kriser föds innovationer, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 
År 2020 har präglats av att vi i flera hänseenden har fått ställa 
om och hitta nya lösningar. Inom hållbarhet har miljöområdet 
sedan lång tid tillbaka haft stort fokus, även hos oss. Under 
2020 kom vi att ta ett större grepp om vårt sociala ansvar. I vår 
hållbarhetsrapport kan du läsa mer om punkterna nedan: 

• Hemservice

• Hyresgästfond 

• Din Rätt! 

• Backstage

• Trygghetsfrämjande åtgärder

• SommarKRAFT

• Odlingsjunta

• Trähus

• Fortsatta energieffektiviseringar 

• Minskade utsläpp från transporter 

• Ekosystemtjänster 
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 Vätterhems hållbarhetsplan  
Nytt decennium ger nya möjligheter och under 2020 har vi 

satt ramarna för Vätterhems Hållbarhetsplan. Det är en plan med 

tre övergripande visionsmål; Ekonomiskt, Miljömässigt och Socialt 

utifrån perspektivet hållbarhet. Utöver visionsmålen har vi valt att 

identifiera åtta effektområden som utöver egna förväntningar 

ska spegla såväl nationella som lokala lagar, förordningar, direktiv 

och kommande krav. 

Hållbarhetsplanen kommer att lanseras och förankras  

under år 2021 och respektive avdelning på bolaget kommer  

att vara behjälpliga med att identifiera så kallade aktivitetsmål.  

Eftersom effektmålen sträcker sig till 2030 kommer de att  

utvärderas och eventuellt justeras och uppdateras i förhållande  

till våra visioner som ger en vägledning till och med år 2040. 

Planen speglar även flertalet av målen i Agenda 2030. 
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Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för 
människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom att 
ta ett socialt ansvar bidrar vi till att skapa goda livs- 
villkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar  
i staden.
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Socialt ansvar
Hemservice 
När effekterna av coronavirusets restriktioner började visa sig 

gav Vätterhems krisledning uppdraget till Hållbarhets- 

avdelningen att göra något för den stora gruppen över 70 år 

som rekommenderades att vara hemma och röra sig minimalt 

ute i samhället. Av Vätterhems ca 17 000 hyresgäster är 1 870  

personer över 70 år och snabbt identifierades att service i form 

av att handla mat, hämta mediciner och göra små ärenden var 

något lämpligt att erbjuda. Vätterhem skickade brev till alla i 

målgruppen med ett personligt identifikationsnummer och 

innehåll på flera språk. Med vår spetskompetens inom   

        Hållbarhetsavdelningen och vårt goda interna 

            samarbete kunde Vätterhem på relativt kort 

tid leverera servicetjänsterna till målgruppen.  

För att genomföra insatsen anställdes en 

    permitterad serviceinriktad resurs som 

     kunde samordna och utföra alla service- 

      ärenden. Alla goda krafter som omedelbart  

     uppstod i samhället var inspirerande och 

   vi på Vätterhem är glada över att vi har 

 fått vara en del av detta. 

Hyresgästfonden 
Sedan många år finns ett boinflytandeavtal mellan Hyres- 

gästföreningen och Vätterhem. Detta innebär att Vätterhems 

hyresgäster ska erbjudas stor möjlighet att engagera sig 

och påverka sin boendemiljö. Under 2020 har parterna 

tillsammans skapat Hyresgästfonden med sökbara fritidsmedel 

för hyresgäster; enskilda och föreningar/organisationer. Syftet 

är att fler hyresgäster enklare ska kunna ta del av medel som 

avsätts för fritidsmedel. Aktiviteterna som beviljats har bidragit 

till ökad gemenskap och trygghet.  

Din Rätt! 
Vätterhem har under hösten 2020 erbjudit hyresgästerna 

juridisk rådgivning genom satsningen Din Rätt! med hjälp av 

Dona Hariri som är uppvuxen på Österängen och har bedrivit 

likartad verksamhet i Stockholmsregionen. Genom att satsa 

lika mycket på hyresgästerna som i fastigheter har Vätterhem 

velat erbjuda rådgivning och intresset har varit stort. Din Rätt! 

har varit tillgängliga i våra prioriterade områden två gånger per 

månad och erbjudit 15 minuters rådgivning. Med anledning av 

covid-19 har arbetet styrts över till digitala möten. 

Ämnesområden som berörts är bland annat upphovsrätt och 

patenträtt, arvsrätt och testamente, blandad migrationsrätt 

och diskriminering. Majoriteten av frågorna rör en person och 

en annan eller är mellan en person och en aktör som te.x. 

arbetsgivare.

Backyard får en Backstage 
Likt 2019 har Vätterhem anställt 10-tal 

ungdomar under sommarperioden på 

Öxnehaga och tillsammans med Skanska 

har de byggt vidare på platsen med basket- 

korg och parkläktare som fått namnet 

Backyard. Planen firar 1 år och nu har den kompletterats 

med en scen med sedumtak som erbjuder möjlighet till 

uppträdanden med musik och en fantastisk utsikt över  

Vättern som heter Backstage. 

Metodutveckling av samarbeten inledd
För att ta ytterligare steg i riktningen till ett mer inkluderande 

och jämställt samhälle har vi på Vätterhem påbörjat en 

förnyelse av arbetssättet med sponsring och samarbeten 

med föreningar, organisationer och enskilda hyresgäster. 

Därför har enstaka pilotprojekt inletts under året som ett led 

i en metodutveckling. Som exempel har Vätterhem delat 

ut boendestipendier som ett samarbete mellan enskilda 

hyresgäster, föreningar och Vätterhem.  

Trygga grannar i coronatider 
Under den första vågen av covid-19 då många 

vistades i sina hem ville vi på Vätterhem belysa 

problematiken kring våld i nära relationer och att barn kan 

fara illa under rådande omständigheter. För många barn är 

förskola och skola den mest trygga platsen och en plats där 

barn får mat och trygghet. Av den anledningen gick vi ut med 

informationsblad i trapphus med rekommendationer om 

hur anställda och hyresgäster kan agera vid misstanke om 

missförhållanden och en uppmaning till alla vuxna att agera 

och visa civilkurage. Tidigare information utifrån konceptet 

Trygga grannar blev Trygga grannar i coronatider.
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SommarKRAFT 
När covid-19 var ett faktum under tidig vår 2020 och fler 

antogs vistas hemma under sommaren fick Vätterhems 

Hållbarhetsavdelningen ett uppdrag – skapa förutsättningar 

för en trygg, närvarande och aktivitetsintensiv sommar vid 

bostadsområdena Råslätt, Öxnehaga och Österängen. Kon-

ceptet SommarKRAFT skapades. Tre byggbodar dekorerades, 

inreddes och placerades ut strategiskt. Projektet skapade ca 

5oo aktivitetstillfällen mellan 50-talet aktörer inom kultur/fritid, 

föreningsliv, arbetsmarknad och entreprenörskap.  

SommarKRAFT fanns på plats mellan 15 juni och 21  
augusti och arrangerade aktiviteter som:  

• Lär dig starta företag

• Syjunta

• Loppmarknad

• Afrikansk fest

• Besök på Vissmålens ridklubb

• Basket

• Avfallsskola

• Handledarutbildning körskola

Efter projektet gjordes en intern och extern utvärdering. 

Många tycker att det var en bra och viktig satsning och att  

det var positivt med lokalt förankrad personal. I den utvärdering 

som gjordes med projektledarna framkom bland annat värdet 

av att samarbeta med aktörer som var öppna för att hitta nya 

möjligheter och lösningar. Projektledarna lyfte även vikten 

av att finnas på plats och att en närvarande person som kan 

samordna och skapa relationer ger många positiva ringar på 

vattnet. Bredden av aktörer bidrog till mångfald och större 

involvering av olika målgrupper. Hänsynstaganden till covid-19 

skapade en försiktighet kring marknadsföring.

I den här typen av insatser har det varit avgörande att skapa 

relationer med nyckelpersoner som främst representeras av 

boende på områdena. En annan faktor har varit att tänka utanför 

de givna ramarna. Den fysiska boden har fungerat som ett 

informationsnav och projektledarna har funnits på plats varje 

vardag mellan kl. 10-18. De har rekryterats utifrån språkkunskaper, 

kulturell kompetens och kännedom om områdena.

Genom att skapa särskilda avtal med några stabila föreningar 

som ansvarade för bemanning av bodarna och aktiviteter 

mellan kl.18-22 blev det en trygg, närvarande och aktivitetsintensiv 

sommar. Genom satsningen kunde föreningarna i sin tur 

anställa ungdomar från områdena för att genomföra aktiviteter 

och tillse närvaro och trygghet även kvällstid. Detta är anled-

ningen till ökningen av projektkostnader för att engagera unga 

under 25 år.

Förinvigning av Kepsen 
På initiativ av Mix Dancers Academy, en lokal dansförening på 

Råslätt, Vätterhem och Jönköpings kommun, blev Kepsen en 

del av konst- och stads utvecklingsprojektet Konst händer i regi 

av Statens Konstråd. Konst- och arkitekturgruppen MYCKET 

blev in bjudna att arbeta tillsammans med barn och ungdomar 

på Råslätt. Många enga gerade eldsjälar har varit delaktiga i 

det slutgiltiga förslaget, Kepsen, som ritades fram av MYCKET. 

Vätterhem har genomfört byggnationen och Jönköpings 

kommun förvaltar nu platsen. I samband med familjesöndagen 

i slutet på februari hölls en förinvigning av Kepsen och tanken 

var att genomföra en dansinvigning under försommaren.  

Tyvärr fick det skjutas upp på grund av covid-19. Kep sen kom till 

ur drömmen om en offent lig plats för dans och rörelse på Råslätt.  

Trygghetsfrämjande åtgärder 
Kring årsskiftet 2019–2020 fanns tendenser till oroligheter i 

stadsdelen Råslätt. Lokala föreningar, enskilda ungdomar och 

verksamheter valde att agera med nattvandringar och närvaro. 

För att uppmärksamma insatserna bjöds eldsjälarna senare in 

till middag tillsammans med representanter från Vätterhems 

styrelse och ledningsgrupp där vi fick möjlighet att tacka för 

prestationerna och uppmärksamma Råslättsandan som finns 

på området.  

Under hösten 2020 bjöd Vätterhem tillsammans med den 

lokala hyresgästföreningen in till en trygghetsspökvandring för 

att skapa en ännu tryggare tillvaro i Råslätt. Aktiviteten riktade 

sig till barn och målsättningen var att få syn på otrygga platser 

utifrån barnens perspektiv. Närmare 100 barn deltog i vandringen 

och lämnade sina synpunkter på otäcka platser runt om i området. 

Detta ledde till fysiska trygghetsåtgärder. 

Utifrån den lokala hyresgästföreningen har det även bildats en 

grupp nattvandrare på Öxnehaga som uthålligt samlas för att 

skapa trygghet och vuxennärvaro i området. På Österängen har 

det genomförts trygghetsinventering och vandring som också 

ligger som underlag till förbättringar av utemiljö, belysning 

inom- och utomhus, renovering av tvättstugor och källare.  

Inför jul- och nyårshelgen 2020–2021 identifierade Vätterhems 

Krisledning en oro kring unga i bostadsområdena och avsaknaden 

av mötesplatser då fritidsgårdarna varit stängda en längre tid 

på grund av covid-19. Intensiva samtal med kommunala 

förvaltningar för att få fram konkreta lösningar ledde till en 

åtgärdsplan för Råslätt med samarbete mellan fritidsledare, 

fältsekreterare, civilsamhälle och Vätterhems personal för att  

trygghetsvandra varje kväll under jullovet. Eftersom motsvarande 
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insatser inte samordnades på Österängen och Öxnehaga tog 

Vätterhem beslut om att möjliggöra för personalen att trygg-

hetsvandra och har tillsammans med polis och i viss mån  

civilsamhället kunnat ha en ökad närvaro och bidra till trygghet 

i stadsdelarna över julhelgen. Även i dessa bostadsområden. 

Under januari månad har ett samarbete mellan fritidsgårdarna 

och Vätterhems personal mynnat ut i att säkra vuxennärvaro 

genom att fritidspersonal vandrat under vardagar och vår 

personal under helger. Vätterhem ser detta som ett koncept att 

utveckla och även involvera hyresgäster framöver.   

Österängens odlingsjunta 
Som en del av konst projektet Naturen tar över har odlingslotten 

blivit en naturlig del av vardagen och drivs av Österängens 

Konsthall. Odlingen är viktig men ännu viktigare är det sociala 

sammanhanget – att människor möts. Vätterhem har erbjudit 

en rejäl yta och medel för att göra detta möjligt. 

Sedan tidig vår, då odlingsgruppen  

star tades, har många deltagit i  

förberedelserna och under  

sommaren har projektledare  

funnits på plats för att involvera  

hyresgäster och andra i projektet. 

Socialt ansvar

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i 
boendemiljön

Förändringar i fastighetsbeståndet % 1,4 0 0,14

Nyproduktion av hyresrätter Antal 124 0 12

Fastighetsförvärv Antal 0 0 0

Avyttringar (Antal lägenheter) Antal 0 2 0

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och  funktionshindrade i företagets 
bestånd

% 65 63 63

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och  
förväntningar

Hyresnivå kr/m2 995 974 958

Hyresutveckling kr/m2 11,4 21,5 16,2

% 1,15 2,2 1,7

Driftkostnad kr/m2 511 500 473

Driftskostnadsutveckling kr/m2 11 27 19

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 7 5 5

Intern % 2,2 2 5

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar % 0 0 0

Ekonomiska skäl Antal 3 3 3

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö Trygghetsindex % 85 85,1 86,7

Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsutvecklingsprojekt avseende 
fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal

Mkr 19 20 24

Social upphandling Beskrivning ja/nej ja ja ja

Projektkostnader för att engagera unga under 25 år (sponsring, driver projekt/aktiv-
iteter)

Tkr 2 308 1 524 568

Kostnader för antisocialt beteende (skadegörelse och säkerhet) Tkr 1725 2388 2378

Arbetsvillkor

Uppförandekod för entreprenörer ja/nej ja ja ja

Revision/utvärdering av entreprenörer, definierar lagkrav eller avtal med facket ja/nej ja ja ja

Köper vi rättvisemärkta produkter? ja/nej nej nej nej

1 Markant ökning av kostnader för att engagera unga under 25 år med anledning av SommarKRAFT.
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Trots kraftiga inbromsningar av utsläpp i världen 
i skuggan av pandemin uppmättes en av jordens 
högsta medeltemperaturer år 2020. Under året har 
Vätterhem planerat för en omfattande Hållbarhetsplan 
som tydligt visar ambitionsnivån de kommande 20 
åren. Vi har också satt vårt namn på kartan genom att 
sticka ut hakan om att bygga ett off grid hus, investerat 
i ekosystemtjänster, byggt ut solceller och drivit 
nudgingprojekt. Miljöfrågorna lever och kommer att 
växlas upp.
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Miljöansvar
Vi bygger så det knakar 
Vätterhöjden på Öxnehaga är bland de första fastigheter i 

Jönköping med grön betong som reducerar utsläppen med 

upp mot 50%, Fagerslätt pressar energiprestandan till 23 kWh/

m2 tack vare isolerande sandwichelement och energibrunnar, 

medan Samset landar på 40kWh/m2 med en kombination av 

fjärrvärme och solceller. Båda med god marginal för att kvala in 

för energibidrag. 

Vätterhem deltar i en forskningsstudie kring 

LCA-beräkningar och har börjat titta på koldioxid- 

utsläppen vid nyproduktion. Planerna för off- 

gridhuset i Öxnehaga revideras efter nekande 

av bidrag, men kommer att byggas med tydlig 

grön profil. 

I våras färdigställdes även trähuset Vingpennan på Kungsängen. 

Effektivt effektiviseringsarbete 
Det kontinuerliga arbetet med energieffektiviseringar har gett ut-

delning. Under 2020 minskade energianvändningen med 5,3%. 

Våra energisystem har fungerat bra, i kombination med gynn-

samma väderförhållanden och allmänt effektiviseringsarbete.

Solcellsprojektet i Öxnehaga fortgår och produktionen tre-

dubblades sedan förra året och står nu för 6% av vår totala 

fastighetsel. På Råslätt går det numera att ladda sin mobil, 

medan man själv sitter och solar på en solcellsbänk på torget. 

En symbolhandling som påminner om de oändliga möjligheter 

som finns omkring oss, om vi bara tänker till. 

Ett omfattande arbete har pågått i Österängen för att byta ut 

gammal fjärrvärmekulvert. En investering som kommer att 

reducera läckaget, som tidigare legat på 15%. 

Minskade utsläpp från transporter 
Utsläppen från våra transporter har fortsatt att minska, då en 

allt större andel styrs över från diesel till HVO. Allt fler hand- 

maskiner byts successivt ut mot eldrivna, så totalt sett är 76% 

av utsläppen fossilfria (exkl bränsle för elbilar). Utsläpp från 

privata bilar i tjänsten står för 23% av utsläppen (jämfört med 

19% förra året). Antalet mil sjönk från 4 100 till 3 000 mil under 

förra året, men fördelat på något fler personer – vilket kan vara 

en konsekvens av att fler valde att ta sin bil under corona- 

pandemin. 28% av hela fordonsflottan representeras av mikro- 

mobilitet (ex cykel, moped och kickbike), men det saknas statistik 

på antal körda mil och resor. Antal bussresor i tjänst minskade 

samtidigt med 35% och tågresor med 63%.  

Under året installerades 80 nya laddstolpar för både tjänste- 

fordon och hyresgäster. 

Vi satsar på natur 
Att investera i så kallade ekosystemtjänster är ett effektivt sätt 

att bidra lokalt för att stärka naturvärden. Forskningen vet 

ännu inte tillräckligt mycket om ”vilken natur” som behövs för 

att hela ekosystem ska fungera. Men ju fler värden vi stärker,  

ju fler funktioner har chans att ha fortsatt bäring.  

På flera platser har gräsytor med rik blomning lämnats kvar 

för att gynna pollinering. Under året har en bikupa ställts ut 

i Råslätt och vi erbjöd biodlingskurs som fick stort gensvar 

bland hyresgäster, men som dessvärre fick skjutas upp på 

grund av corona.  1,5 miljoner kronor har investerats i nya träd 

och perenna blommor, regnvattentankar och insektshotell. De 

första spadtagen har påbörjats för att utveckla ekoparken i 

Öxnehaga där gamla asfaltsytor kommer bli till en fruktlund 

och barn kan lockas ut till skogsgläntan med hjälp av lekfulla 

djur. Under advent, belyste kommunen området för att skapa 

trivsel och väcka nyfikenheten. 

För 5 år sen fanns bara en pallkrageodling. Förra året hade det 

vuxit till 116 st. Vi är också glada för alla koloniområden som 

bidrar med sina odlingar i våra områden. 

Förvaltningen har spanat efter invasiva arter för att kunna 

bekämpa dessa i tid, men ingen besprutning har behövt ske. 

Återvinning och beteenden
Som en konsekvens av att grovavfallsrummen på Råslätt har 

varit svåra att få att fungera, trots återkommande insatser 

stängdes de under året. Hänvisningar har istället skett till  

kommunens nya sortergårdsanläggning som ligger granne med 

bostadsområdet och omställningen har gått över förväntan.  

Under våren genomfördes ett nudgingprojekt där Beteende-

labbet intervjuade hyresgäster och medarbetare, för att ringa 

in förbättringsområden för avfallshanteringen. Marknad jobbar 

nu vidare med nya informationskoncept, i försök att möta 

behoven på nya sätt.
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Miljöansvar 1

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet
(normalårskorrigerad) varav

Total kWh/m² 
atemp

95,7 101,1 104,3

Fjärrvärme % 85 85 86

El % 15 15 14

Olja % 0 0 0

Biobränsle % 0 0 0

Fjärrkyla % 0 0 0

Solfångare 2 % 0 0 0

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

Total 3 kg/m² atemp 5,8 5,7 6,1

Fjärrvärme % 100 100 99

El 4 % 0 0 0

Olja 5 % 0 0 1

Biobränsle % 0 0 0

Fjärrkyla % 0 0 0

Solfångare % 0 0 0

CO2 minskning, basår 2007 6 % 59 60 57

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 98 97 98

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon 7 Ton CO2/år 19 30 71

Koldioxidutsläpp från bolagets handmaskiner och gräsklippare som drivs på 
aspen bensin 8

Ton CO2/år 9 10 8

Kontrakten som innehåller miljökrav (kriterier i upphandlingen) % 100 100 100

Miljökrav på material och produkter i byggkontrakt ja/nej ja ja ja

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning

Vattenförbrukning i beståndet Total m³/m²atemp 1,2 1,42 1,41

Varm l/m² atemp 445 421 417

Kall l/m² atemp 757 717 710

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor Matavfall 9 kg/lgh 77 78 72

Restavfall 9 kg/lgh 83 80 237

Enhet 2020 2019 2018

Sverigestatistik för hushållsavfall, inkl grovavfall (baseras på uppmätta vikter) 
Källa Svensk Avfallshantering 2019

Matavfall (biologisk behandling) kg/pers Statistik ej 
tillgänglig

67 72

Restavfall (energiåtervinning) kg/pers Statistik ej 
tillgänglig

235 231

Återvinningsmaterial kg/pers Statistik ej 
tillgänglig

147 147

1. Definitionerna har ändrats och värden redigerats retroaktivt

2. Liten anläggning för solfångare finns i Tenhult

3. Men 5,1kg/m2 utifrån faktiskt förbrukad energi under 2020.

4. Elen kommer från lokalt kraftvärmeverk för biomassa.

5. Under 2018 fasades oljepannan i Tenhult ut och ersattes med bergvärmepumpar

6. Ny beräkning utifrån normalårskorrigerad förbrukning som basår

7. Omställning från diesel till HVO har reducerat utsläppen markant

8. Minskat behov av gräsklippning påverkade bränsleförbrukning 2018

9. Stora delar av Österängens och Öxnehagas matavfall omklassades till 

resavfall under 2018. Nytt beräkningsunderlag från June Avfall from 2019
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Vätterhem som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga 
för hyresgästerna, ägaren och samhället. I samförstånd 
med våra intressenter utvecklar vi verksamheten på ett 
ansvarsfullt och affärsmässigt sätt.  
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Intressenter

Hyresgäster 
Vårt mål är att öka hyresgästernas trivsel, utvecklings- och 

rekreationsmöjligheter och möjliggöra goda möten mellan 

människor. Vätterhem har fortsatt nöjda hyresgäster och 

serviceindex för 2020 blev 86,5% vilket är en minskning med 

0,9%, men under omständigheter som coronapandemin är det 

en bedrift och visar att ett systematiskt arbete med att bland 

annat ta fram handlingsplaner för förvaltningens bearbetning 

av hyresgästernas svar ger resultat.

För andra året ingår frågor i hyresgästenkäten som vill mäta 

hyresgästers känsla för engagemang och delaktighet. På 

frågan Upplever du/ni att du/ni kan påverka ditt/ert boende 

och närmiljön har 35,2% svarat JA, 25,4% NEJ och 39,4% har 

inte tagit ställning. Siffrorna är i stort sett desamma som förra 

året och arbetet behöver inriktas på att utveckla metoder 

för att ge hyresgäster möjlighet att påverka sin boendemiljö. 

Den andra frågan som är viktig för oss rör engagemang. 

På frågan Kan du/ni tänka dig/er att engagera dig/er i 

utvecklingen av ditt/ert bostadsområde har 37,3% svarat JA, 

24,2% har svarat NEJ och 38,5% har inte tagit ställning. Det är 

drygt tre procent fler som kan tänka sig att engagera sig än 

föregående år medan det är oförändrade siffror vad gäller en 

negativ inställning eller inte har tagit ställning i frågan. Det ger 

företaget en viktig och tydlig signal att det finns hyresgäster 

som vill engagera sig i sin närmiljö. 

Medarbetare 
Vårt mål är att öka medarbetarengagemanget. Engagerade 

medarbetare trivs och presterar bra på sin arbetsplats vilket 

även påverkar sjuktalen. Nöjda medarbetare ger nöjda 

hyresgäster. Inom Vätterhem har alla medarbetare möjlighet 

att vara delaktiga genom exempelvis referensgrupper. Alla 

beslut som fattas genomsyras av transparens vilket betyder 

att dokument och mötesprotokoll finns tillgängliga för alla. 

Medarbetarundersökningen (Great Place to Work) för 2020 

visar 80% vilket är en total minskning (Trust index) om 3%. 

Ser vi fem år tillbaka i tiden var motsvarande siffra 73%. 

Sammantaget anser 89% att Vätterhem är en bra arbetsplats. 

I jämförelse med år 2019 har vi en ökad svarsfrekvens om 8%, 

det vill säga från 89% till 97%, Sverigesnittet ligger på 86%.

Ägare och ledning
Vätterhems styrelse nomineras av Jönköping kommun-

fullmäktige och speglar den partipolitiska sammansättningen. 

Arbetet i styrelsen utvärderas årligen, bl.a. undersöks frågor 

om prioriteringar, engagemang, kompetens och arbetsklimat. 

Summeringen av 2020 års arbete visar att ledamöterna har 

ett starkt engagemang och upplever att styrelsearbetet sker 

för bolagets bästa, rätt frågor behandlas och uppföljning av 

tidigare fattade beslut har förbättrats. Under året har ägar-

dialoger hållits enligt plan. Under 2020 har vi även sett en trend 

i att ägare och styrelse adresserar hållbarhetsfrågorna i större 

utsträckning, inte minst avseende program för social hållbarhet. 

Vätterhems
intressentmodell
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Samverkan med Jönköpings kommun 
I samband med att stadsbyggnadskontoret vid Jönköpings 

kommun fick i uppdrag att ta fram ett Planprogram för Råslätt 

kontaktades Vätterhem med förfrågan om att tillsammans 

arbeta med medborgardialog. Vätterhem och Jönköpings 

kommun har medverkat till att skapa fokusgrupper med 

hyresgäster som tillsammans med planarkitekter diskuterat 

befintliga upplevelser av gångstråk, mötesplatser och 

bebyggelse i området och framtidens visioner. Vid två tillfällen 

genomfördes omfattande grupparbete med olika teman 

som tillsammans med övrig utredning är en del av 

Planprogram för Råslätt. Under hösten 2020 har 

arbete med Planprogram för Österängen 

inletts men med anledning av covid-19 

har medborgardialog i form av fysiska 

möten fått vänta.      

Myndigheten Delegationen mot segregationen, Delmos, delar 

ut statsbidrag till arbete för att minska social och ekonomisk 

segregation och Jönköpings kommun har fått riktade 

anslag för att analysera behoven och bedriva insatser mot 

segregation i de prioriterade delarna av kommunen. Vi har 

varit aktiva i styrgrupper och i arbetet med att rådgöra vilka 

projekt som ska genomföras. Flera av projekten påverkar 

Vätterhems stadsdelar och våra hyresgäster i hög grad. 

Delmos-projektet Stärkt civilsamhälle har fokus på att stärka 

civilsamhället och i synnerhet föreningslivet i de prioriterade 

områdena. Det finns ett stort behov av att få stöd och 

djupgående hjälp med föreningskunskap för ett hållbart 

engagemang och Vätterhem har i samarbete med Jönköpings 

kommun bidragit till att arbeta med de kulturella utmaningarna 

för föreningslivet.

EgenKraft – en väg till egenförsörjning 
eller studier 
Ännu en insats för att motverka segregation, så kallat 

Delmosprojekt har påbörjats och berör hyresgästerna i 

Vätterhems stadsdelar. Syftet är att förebygga långtids-

arbetslöshet och risk för långvarigt försörjningsstöd i 

de prioriterade områdena. Genom att erbjuda tidiga arbets-

marknadsinriktade aktiviteter och insatser genom närhet 

och tillgänglighet i områdena kan projektet motverka risker 

med minskad egenförsörjning. Vätterhem är med i projektets 

styrgrupp och har tillhandahållit lämpliga lokaler.

Naturen tar över på Österängen 
Genom projektet Naturen tar över har Österängens 

Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna bjudit 

in konstnärer från hela landet för att arbeta med konst 

och biologisk mångfald och resultatet är sju 

offentliga gestaltningar placerade runt om på 

Österängen. Många konstnärer har valt att arbeta 

tillsammans med boende på Österängen och 

en konstnärsduo har arbetat tillsammans med 

Österängsskolan och tillsammans har de samlat 

ekollon, skrivit dikter och läst böcker om träd. 

De ekplantor som barnen planterat och drivit 

upp står nu nedanför Österängsskolan i specialbyggda 

odlingsbäddar med barnens dikter på. Tanken är att de ska 

planteras ut på området när de vuxit till sig och bli hem för olika 

vedlevande skalbaggar och insekter. Verket heter passande 

nog Ekskolan. Projektet har finansierats av Statens Konstråd 

och Vätterhem har också varit en viktig samarbetspartner och 

stöttat projektet med mycket av det praktiska runtomkring. 

Projektet har haft flera syften: Att förändra synen på vad ett 

offentligt konstverk är – det kanske inte måste vara en skulptur 

i brons på ett torg? – men också att låta andra aktörer än stat, 

kommun och region vara med och bestämma om konsten i 

våra gemensamma rum.   

Småländska spartips 
I ett samarbete med HSB 

och Riksbyggen togs 

hållbarhetskampanjen småländska 

spartips fram. Med glimten i ögat 

har lättsamma budskap inspirerat 

Jönköpingsbor om hur man kan 

spara på jordens resurser på 

småländskt vis. Inläggen har spridits 

på kampanjens sociala medier och 

hemsida.  

Samhälle och massmedia 
År 2020 har också inneburit ett flertal reportage och mediala 

kontakter. Några av reportagen har belyst de stadsdelar 

som tenderar att lyftas fram i dålig dager. Vi har via lokala 

reportage fått möjligheten att ge en rättvis bild där vi valt att 

belysa stadsdelen med fakta och statistik. Här har vi valt att 

kliva fram och representera de hyresgäster som upplever 

trygghet och trivsel. Exempel på denna typ av reportage var 

det avseende Råslätt med ledaren ” Vätterhem slår tillbaka 

mot bilden om Råslätts brottslighet”. I detta fall kunde vi lyfta 

fram att sysselsättningsgraden, den disponibla inkomsten 

och utbildningsnivån ökat under de senaste åren. Detta 

med hänvisning till statistik från Statistiska Centralbyrån 

(SCB). Hyresgästernas röst är att mellan 81 och 90 procent 

upplever stor trygghet och stor trivsel på Råslätt. Det är 

siffror som ligger över riksgenomsnittet och allra högst bland 

bostadsområden som klassas som utsatta.  
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Samverkan med Jönköpings kommun
I samband med att stadsbyggnadskontoret vid Jönköpings

kommun fick i uppdrag att ta fram ett Planprogram för Råslätt

kontaktades Vätterhem med förfrågan om att tillsammans

arbeta med medborgardialog. Vätterhem och Jönköpings

kommun har medverkat till att skapa fokusgrupper med

hyresgäster som tillsammans med planarkitekter diskuterat

befintliga upplevelser av gångstråk, mötesplatser och

bebyggelse i området och framtidens visioner. Vid två tillfällen

genomfördes omfattande grupparbete med olika teman

som tillsammans med övrig utredning är en del av

Planprogram för Råslätt. Under hösten 2020 har

arbete med Planprogram för Österängen

inletts men med anledning av covid-19

har medborgardialog i form av fysiska

möten fått vänta.

Myndigheten Delegationen mot segregationen, Delmos, delar

ut statsbidrag till arbete för att minska social och ekonomisk

segregation och Jönköpings kommun har fått riktade

anslag för att analysera behoven och bedriva insatser mot

segregation i de prioriterade delarna av kommunen. Vi har

varit aktiva i styrgrupper och i arbetet med att rådgöra vilka

projekt som ska genomföras. Flera av projekten påverkar

Vätterhems stadsdelar och våra hyresgäster i hög grad.

Delmos-projektet Stärkt civilsamhälle har fokus på att stärka

civilsamhället och i synnerhet föreningslivet i de prioriterade

områdena. Det finns ett stort behov av att få stöd och

djupgående hjälp med föreningskunskap för ett hållbart

engagemang och Vätterhem har i samarbete med Jönköpings 

kommun bidragit till att arbeta med de kulturella utmaningarna 

för föreningslivet.

EgenKraft – en väg till egenförsörjning
eller studier
Ännu en insats för att motverka segregation, så kallat

Delmosprojekt har påbörjats och berör hyresgästerna i

Vätterhems stadsdelar. Syftet är att förebygga långtids-

arbetslöshet och risk för långvarigt försörjningsstöd i

de prioriterade områdena. Genom att erbjuda tidiga arbets-

marknadsinriktade aktiviteter och insatser genom närhet

och tillgänglighet i områdena kan projektet motverka risker

med minskad egenförsörjning. Vätterhem är med i projektets 

styrgrupp och har tillhandahållit lämpliga lokaler.

Naturen tar över på Österängen
Genom projektet Naturen tar över har Österängens

Konsthall och Biosfärområde Östra Vätterbranterna bjudit

in konstnärer från hela landet för att arbeta med konst

Intressenter

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem

Extern certifiering av ledningssystem Beskrivning Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget utvärderas av extern revisor Ja/Nej Ja Ja Ja

Andel kvinnor i ledande postioner Styrelse % 27 27 64

Ledningsgrupp % 45 17 29

Företaget har ett fungerande arbetsmetod för att kontinuerligt utvärdera företagets 
styrelse och ledning

Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej Ja Ja Ja

Solfångare 2 % 0 0 0

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

Total 3 kg/m² atemp 5,8 5,7 6,1

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

Andel av företagets hyresgäster som är nöjda med sitt boende Serviceindex % 86,5 87,4 87,6

Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget arbetar med boinflytande Je/Nej Ja Ja Ja

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja

Korruption och mutor

Företaget har en policy för att förhindra korruption och mutor Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget har en whistleblowerfunktion Ja/Nej Ja 1 Ja 1 Ja 1

Riskhantering

Företaget har ett riskhanteringssystem som inkluderar hållbarhet 
(riskanalyser och åtgärder)

Ja/Nej Ja Ja Ja

Mänskliga rättigheter

Företaget har en transparent hyrespolicy Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget har transparenta rekryteringsprocesser Ja/Nej Ja Ja Ja

1. Jönköpings kommun har en whistleblowerfunktion
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Medarbetarna är Vätterhems allra viktigaste resurs. 
Därför har vi också som mål att alla medarbetare 
ska erbjudas en sund, inspirerande och utvecklande 
arbetsplats – en miljö som ger arbetsglädje, gemenskap, 
främjar god hälsa och förebygger ohälsa och olyckor. 
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God arbetsmiljö
Certifierat arbetsmiljöarbete 
Vätterhem är sedan år 2018 certifierat enligt OHSAS 18001. 

Arbetet med att nå certifieringen har drivit oss till att lyfta 

arbetsmiljöarbetet till en högre nivå, med nya rutiner och 

arbetssätt. För att säkerställa att alla chefer och skyddsombud 

har rätt kompetens inom arbetsmiljöområdet har samtliga 

genomgått en 2-dagars arbetsmiljöutbildning under hösten 

2020. Framöver ligger fokus på att förbättra det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt en ny certifiering enligt ISO 45001.

Ständiga förbättringar 
Under året har vi fokuserat på intern information där samtliga 

medarbetare har behövt lära sig nya arbetssätt som en följd 

av covid-19-pandemin. Alla medarbetare använder Teams för 

digitala möten. Bolaget har även påbörjat effektkartläggning 

inför införande av nytt intranät. I detta arbete ingår både chefer 

och medarbetare. Ledarskapet utvecklas ständigt genom olika 

aktiviteter som tex Chefsforum och ledarutvecklingsinsatser 

såsom arbetsmijöutbildning. Framöver ligger fortsatt fokus på 

intern information och införande av nytt intranät.  

Medarbetarnöjdhet 
För att mäta medarbetanöjdheten har vi för sjätte året i rad 

genomfört en medarbetarundersökning och den totala 

medarbetarnöjdheten enligt Total Trust Index uppgick till 

80%. Den totala svarsfrekvensen uppgick på hela bolaget 

till 97%, vilket är mycket positivt, då resultatet i mycket stor 

utsträckning speglar hur medarbetarna på Vätterhem upplever 

sin arbetsplats.

80%
Total Trust Index

Den totala medarbetarnöjdheten på företaget har minskat 

något, vilket delvis kan bero på covid 19-pandemin samt 

att svarsfrekvensen har ökat bland bolagets medarbetare. 

Det delindex som visar på högst resultat är Stolthet, där 

86% av de medarbetare som svarat upplever stolthet över 

att vara anställda på Vätterhem och det delindex som har 

fått lägst resultat är trovärdighet, där resultatet minskat till 

73% mot 80% föregående år. Skillnaderna mellan hur män 

och kvinnor upplever sin arbetsplats är små, Kvinnorna 

RESULTAT FRÅN MEDARBETARENKÄT 2020

2020 2019
Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt

Antal svarande 65 104 169 54 99 153

Trovärdighet 76% 75% 73% 80% 82% 80%

Respekt 82% 82% 79% 84% 86% 83%

Rättvisa 79% 81% 78% 79% 84% 80%

Stolthet 90% 87% 86% 90% 89% 88%

Kamratskap 87% 85% 84% 89% 91% 88%

Allt sammantaget är 
det här en mycket 
bra arbetsplats

92% 91% 89% 89% 96% 92%

Total Trust Index © 82% 82% 80% 84% 86% 83%

upplever i något högre grad att Vätterhem är en mycket bra 

arbetsplats samt stolthet och kamratskap i sitt arbete. Bolaget 

fortsätter arbetet med medarbetarundersökningens resultat i 

referensgrupper tillsammans med chefer och medarbetare, där 

en handlingsplan framtas för hur vi fortsätter att arbeta med 

våra utvecklingsområden. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron under verksamhetsåret 2020 uppgick 

till 7,2% varav 2,5% utgör korttidssjukfrånvaro (frånvaro upp till 

14 dagar) och 4,7% utgör långtidsfrånvaro (längre frånvaro än 

14 dagar). Den totala sjukfrånvaron för 2019 uppgick till 6,2%. 

Orsaken till att den totala sjukfrånvaron ökat under 2020 från 

föregående år, beror på att korttidssjukfrånvaron ökat med 

drygt 1 procentenheter på grund av frånvaro relaterad till 

covid-19-pandemin. 

Olyckor och tillbud 
Antalet anmälningar av tillbud och olyckor uppgick per december 

2020 till 27 st.  Anmälningarna återrapporteras till skyddskom-

mittén samt till respektive förvaltningsområde/chef för att 

analyseras på ett strukturerat sätt och för att proaktivt förebygga 

att samma tillbud/olycka upprepas och därmed att en god 

arbetsmiljö säkerställs. Under 2021 kommer fokus ligga på att 

digitalisera anmälningar av tillbud och olyckor samt fortsätta 

utbildningsinsatser inom området för chefer och medarbetare. 

Lönekartläggning 
Den senaste aktuella lönekartläggningen visar inte på några 

osakliga lönekillnader mellan lika och likvärdiga befattningar på 

grund av kön.  
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God arbetsmiljö

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Anställningsform Heltid % 94 94 94,8

Deltid % 6 6 5,2

Tillsvidare % 91 87,13 83

Visstid % 9 12,86 17

Ålder Kvinnor < 29 år 5 4 6

30-44 år 26 25 20

45-54 år 24 27 26

55-64 år 22 15 14

65 år > 0 0 1

Totalt antal 
kvinnor

77 71 67

Män < 29 år 9 9 8

30-44 år 29 29 29

45-54 år 34 39 33

55-64 år 39 35 33

65 år > 7 1 1

Totalt antal 
män

118 113 104

Tillfällig anställning med ersättning Praktik och 
säsongsjobb

Antal 124 125 149

Fördelning av snittlön mellan kategorier kön och anställda (exkl. VD-lön) Tjänstemän 
– Män

Kr/Månad 49070 46612 45660

Heltidslön Tjänstemän 
– Kvinnor

Kr/Månad 40055 39519 38320

Kollektivanställda
– Män

Kr/Månad 31201 30600 29842

Kollektivanställda 
– Kvinnor

Kr/månad 30138 30205 29842

Utbildningsinsatser för personalen – Kursavgiften 1 Utfall Kr/Anställd Se not2 9334 11325

Utbildningstimmar på anställd och år 3 Utfall H/Anställd 4,41 5,51 14,8

Frånvaro Total frånvaro % 7,2 6,60 7,71

Andel av frånvaron som beror på Olycksfall i 
arbetet

% 1,0 0,06 0,3

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete –trivselindex % 80 83 80

Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja

1. Kursavgifter, exkl. resor, hotell & kost om det inte ingick i kursavgiften. Exkl. arbetstid.

2. Uppgiften saknas för år 2020.

3. Statistik från personalens egna inrapporteringar, ej komplett.
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Hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar både 
fastighetsförvaltning, nyproduktion och företaget 
Vätterhem som helhet. En stabil ekonomisk 
utveckling ligger till grund för, och möjliggör, en 
fastighetsförvaltning i framkant samt nyproduktion av 
attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer  
– allt ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. 
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Ekonomisk hållbarhet
Fastighetsförvaltning i framkant 
Vi på Vätterhem strävar efter att upprätthålla en hög 

underhållsstatus på vårt fastighetsbestånd. Detta för att 

bibehålla fastigheternas status och marknadsvärde, men 

än viktigare är dess påverkan på hyresgästernas trivsel och 

boendemiljö. Långsiktighet präglar valen vid såväl underhåll 

som investeringar, och ambitionen är alltid att välja material, 

komponenter och lösningar som genererar låga driftkostnader 

på lång sikt – även om det är dyrare vid investeringstillfället.  

Underhållskostnaderna har under 2020 minskat något till 121 

mkr (125 mkr 2019), vilket innebär en kostnad på 184 kr/kvm 

(192 kr/kvm 2019). Vår underhållsambition är fortsatt hög, 

och minskningen har sin förklaring i att vi har varit tvungna 

att skjuta upp vissa inre underhållsarbeten på grund av 

pågående pandemi. 

Resultaten från årets hyresgästenkät (produktindex) ligger 

kvar på en hög nivå i likhet med föregående år (81,5% 2020 

jmf 82,1% 2019). Detta visar att merparten av våra hyresgäster 

fortsatt är mycket nöjda med lägenheten och hur de allmänna 

utrymmena sköts. Detsamma gäller de underhållsåtgärder 

som Vätterhem vidtar. 

Projektverksamhet 
Vätterhems projektverksamhet är stor. Förutom 

nybyggnation läggs stora pengar på om- och 

tillbyggnation samt komponentbyten. Installationen av 

solceller på taken på Öxnehaga blir Vätterhems hittills 

största solcellsanläggning när den är klar. Kulvertar 

har bytts på Österängen i syfte att energioptimera. 

På Råslätt har vi påbörjat ett större projekt där 

husen får en annan arkitektonisk framtoning, samt 

i övrigt förbättrad prestanda. Generellt i beståndet lägger vi 

stora resurser på traditionella komponentbyten som fönster, 

fasader, tak och stammar. 

Alla projekten ovan resulterar, på ett eller annat sätt, i en bättre 

boendemiljö för hyresgästerna, en lägre energiförbrukning och 

en minskad miljöpåverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Reviderade ägardirektiv 
Senaste året har ägardirektivet avseende nyproduktion 

reviderats. Istället för att årligen påbörja minst 200 bostäder 

har direktivet ändrats till ett totalt mål på 800 påbörjade 

bostäder t.o.m år 2023. Under 2020 har Vätterhem bidragit 

till kommunens bostadsförsörjning med färdigställande av 

följande projekt; På fastigheten Vingpennan 2 (Kungsängen) 

har 24 lägenheter byggts, fastigheten Stensholm 1:757 

(Fagerslätt) har bebyggts med 47 lägenheter, och slutligen 

Operetten 6 (Samset) med 59 lägenheter. Därtill har vi under 

2020 startat nybyggnationer på Strandängen och Öxnehaga. 

De årliga investeringarna i nyproduktion uppgår till 226 mkr 

(294 mkr 2019). Prognosen för kommande år ser mycket 

lovande ut med många tilltänkta projekt, och det finns i 

dagsläget inget som indikerar att Vätterhem inte kommer  

att uppnå det totala produktionsmålet t.o.m år 2023. 

800 nya 
bostäder
Det totala produktions-
målet t.o.m år 2023
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Nya lösningar inom nyproduktion 
Vätterhem har fortsatt hög efterfrågan på lägenheter och för 

2020 låg uthyrningsgraden på 99,5%. Eftersom nyproduktion 

är kostnadsdrivande har Vätterhem stort fokus på att hitta nya 

lösningar för en fortsatt ekonomisk försvarbar nyproduktion 

som ger förutsättningar för en hållbar förvaltning. Vätterhem 

har beviljats investerings- och energibidrag för samtliga 

nybyggnationsprojekt som slutförts under 2020, en viktig 

pusselbit för att fortsätta arbetet med att kunna erbjuda lägre 

hyror samtidigt som husen blir extra energieffektiva.  

Det strategiska partneringsamarbete som inleddes här 

om året, då Vätterhem genomförde en av landets största 

byggupphandlingar av bostäder, har fortsatt utvecklas under 

2020. Uppdraget att tillsammans med byggföretagen skapa 

kostnadseffektiva bostäder med hög kvalitet genom att vara 

transparenta, ha en effektiv projektorganisation samt ett 

gemensamt fokus på att sänka produktionskostnaderna i alla 

led fortgår. Under året har arbetssätt och metoder förfinats, 

vilket lägger grunden till och initierar ytterligare synergieffekter i 

kommande byggprojekt.   

En trygg affärspartner 
Företagets resultat är fortsatt starkt. Vinsterna återinvesteras 

i verksamheten, vilket möjliggör en hög underhålls- och 

investeringsnivå även kommande år. Under 2020 har 

Vätterhem behållit den trippel A-rating, d.v.s den högsta 

kreditvärdigheten i Bisnodes kreditvärderingssystem, som 

uppnåddes under 2018, vilket ytterligare understryker hur stabil 

och trygg Vätterhem är som affärspartner. Soliditeten ligger 

kvar på samma nivå som föregående år (24%) vilket innebär  

att företagets övergripande mål för 2023 är inom räckhåll. 
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Ekonomisk hållbarhet

Indikator Enhet 2020 2019 2018

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar Mkr 456 429 119

Årliga underhållskostnader Befintligt bestånd Mkr 121 125 120

Årliga underhållskostnader per kvm Befintligt bestånd Kr/Kvm 184 192 185

Företagets investeringar i nyproduktion Nyproduktion Mkr 226 294 17

Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder % 99,5 99,5 99,9

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Uppgifternas fördelning per typ av intressent Medarbetare Tkr 128 365 121 025 109 770

Leverantörer Tkr 313 733 315 299 306 619

Myndigheter (skatt) Tkr 41 024 38 684 35 469

Bank (räntekostnader) Tkr 18 185 17 797 20 090

Aktieägare Tkr 58 1 26 000 65 000

1. På grund av skattemässiga beräkningar lämnar Vätterhem under 2020 ett väsentligt 
lägra koncernbidrag jämfört med tidigare år.
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Definitioner
Anställda 
Antal anställda beräknas på antal månadsanställda och visstidsanställ-

da, dock inte vikarier. Timanställda beräknas inte.  

Arbetsvillkor 
Revision eller utvärdering av entreprenörer, dvs uppföljning av lagkrav 

eller krav enligt fackliga avtal. 

Atemp
Uppvärmd yta mer än 10˚C.

Avhysningar 
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning 

av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om 

handräckning eller en dom där det står att hyresgästen är skyldig att 

flytta. Då Vätterhem har gjort en uppsägning definieras det inte som 

en avhysning.

Beräkningar av förnybar energi 
Beräkningarna bygger på att 97,8% av fjärrvärmen är fossilfri (97,3% 

2019 och 97,7% 2018).  

Beräkningsmodell för koldioxid 
För att beräkna utsläppen av koldioxid (CO2) från verksamheten 

används följande omräkningsfaktorer:

Energibärare Enhet Utsläpp per enhet

El (vattenkraft) kWh 0 gram CO2

Olja m³ 2 680 kg CO2

Fjärrvärme kWh 68,5 gram CO2

Bensin Liter 2,36 kg CO2

Diesel bio +40 Liter 2,07 kg CO2

E85 Liter 0,33 kg CO2

Biogas** Liter 0,0005 kg CO2

* Faktiska siffror från Jönköpings Energi, som varierar något per år

(61,5g CO2 2019 och 62,03g CO2 2018).

** Fossilfri i Jönköping. 

Bostäder tillgängliga för äldre 
Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når med hiss. Då 

det råder höjdskillnad vid entréer måste ramp eller liknande finnas.  

Förnybar energi 
Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och, 

vad vi känner till idag, inte tar slut inom överskådlig framtid. Lagra-
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Definitioner
de energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte 

förnybara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar 

energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleel-

dade kraftvärmeverk och är inte förnybar energi om den framställs i 

kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol.  

Förnybara energikällor är:  

Solenergi – solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare  

Vindkraft – vindkraftpark, vindkraftverk  

Vattenkraft – saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft  

Jordvärmekraft – värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme  

Bioenergi – bränslepellets, biobränsle 

Driftkostnad 
Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergripande 

kostnader.  

Fastighetsförvärv 
Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastigheter 

(läs antalet lägenheter). 

Hållbarhetskriterier vid upphandling 
Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar samt 

ekonomi.  

Som standard i förfrågningsunderlagen är klausuler om rätt till häv-

ning om part blir dömd för brott mot bland annat jämställdhetslagen, 

diskriminering i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag och arbetsmil-

jöförordning. När det gäller ekonomi ska anbudsgivaren kunna visa att 

denne är fri från hinder för deltagande enligt LOU.  

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon 
Exklusive bränsle för arbetsmaskiner och gräsklippare som går på 

akrylatbensin (ett fossilt bränsle, men med färre partiklar som gynnar 

arbetsmiljön). Inklusive privata bilar i tjänsten. 

Koldioxidutsläpp från bolagets 

handmaskiner 
Inkluderar gräsklippare som går på akrylatbensin, trimmers, lövblås mm. 

Miljöansvar 
Avtal innehållande miljökrav, dvs upphandlade kontrakt som innehåll-

er både pris och miljökriterier. Andel upphandlingar med miljökrav 

under året. 

Månadslön 
Månadslön samt eventuella tillägg som är kopplade till grundrollen. 

Riskhantering i verksamhetssystem 
Riskhanteringssystem som innehåller riskanalyser, åtgärder och 

kontroll. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oberoende 

anledning av frånvaro. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas antal 

sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud som lett 

till sjukskrivning.  

Socialt ansvarstagande 
Avtal innehållande sociala krav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och sociala kriterier. Andel upphandlingar med 

sociala krav under året. 

Verksamhetssystem 
Vätterhems verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001 

och OHSAS 18001.  

Återvinningsmaterial
Hyresgästernas förpacknings- och tidningsavfall. 
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Sammanfattning

Hållbarhetsrapport

Andel kvinnor i ledande 
positioner

Koldioxid från bolagets fordon 
(Ton CO2/år)

Omställning från diesel 
till HVO har reducerat 

utsläppen markant!

Från 15 juni till 21 augusti fanns 
SommarKRAFT-popupbodar på 

Råslätt, Öxnehaga och Österängen.

Skadegörelsen på respektive 
område under perioden uppgick 

till 0:-
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Under 2020 har vi lagt 

2 308 tkr 
i projektkostnader för att engagera 
unga under 25 år genom sponsring 

och att driva projekt och aktiviteter.

Över

100 
hyresgäster

använde tjänsten HEMservice 
under 2020

80 st 
laddstolpar

Under 2020 har vi satt 
upp 80 laddstolpar för 
elbilar för våra hyres-

gäster och medarbetare 
att använda
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