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Denna affärsplan är vårt övergripande verktyg för styrning 
och uppföljning av den verksamhet som vi bedriver på 
Mölndalsbostäder. Innehållet är framtaget och förankrat i 
hela organisationen och fastslagen av Mölndalsbostäders 
styrelse. 

Vår verksamhet beskrivs utifrån följande förutsättningar:
• ägardirektiv och Mölndals stads vision 
• vår vision, affärsidé och värderingar
• våra mål och strategier 

En viktig del i affärsplanen är också att analysera vår 
omvärld, såväl externt som internt, i en SWOT-analys där 
vi identifierar våra styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
För att ge utrymme åt ett målinriktat arbete, sträcker sig 
affärsplanen över en treårsperiod. Den är också underlag 
till de avdelningsvisa affärsplaner som på årsbasis tas fram 
tillsammans med berörda medarbetare. Tydlighet och del-
aktighet är nyckelord för våra avdelningsvisa affärsplaner 
som blir en viktig del i vårt arbete med att skapa en röd tråd 
från uppdrag ut till medarbetarens vardag. 

Mölndal är en bra kommun att bo i. I tidskriften Fokus 
undersökning ”Bäst att bo” 2017, hamnar Mölndal på tredje 
plats av Sveriges alla 290 kommuner, efter Stockholm och 
Uppsala – en trend som stärkts sedan 2014.

 Mölndal är en stark inflyttningskommun med en tydlig 
framtidsvision. 

Närheten till Göteborg, naturen, goda kommunikationer 
och ett varierat utbud av bostadsformer gör Mölndal till en 
populär plats att bo på. Det byggs nytt som aldrig förr på 
många platser i staden och där är Mölndalsbostäder med 
som en viktig aktör och samhällsbyggare. Vårt breda utbud 
av bostäder, gällande hyresnivå, läge och standard, gör oss 
attraktiva för alla typer av konsumenter som efterfrågar en 
hyresrätt. 

Vi gläds åt de fina betyg som vi fick på serviceindex vid 
senast genomförda kundundersökning, 2015, då vi kom på 
andra plats bland bostadsbolag i vår storlekskategori (2 000 
– 5 000 lägenheter). Av alla bostadsbolag som är med i denna 
undersökning är vi på första plats när det gäller kategorin 
”Rent och snyggt” i våra områden. Vi ligger även i toppen 
när det gäller bemötande som går under kategorin ”Ta kun-
den på allvar”. 

Trots fina resultat, talar vår vision – En bättre värd i 
Mölndal – om att vi ständigt strävar efter att utvecklas och 
bli ännu bättre på att möta kunders, ägares, medarbetares 
och samarbetspartners krav och förväntningar på oss.

Inledning

Figur: Mölndals placering i ”Bäst att bo”, bland samtliga 290 kommuner
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Bakgrund

Mölndal
OM
Mölndal är en naturskön kommun, strax söder om Göte-
borg, med ett dynamiskt näringsliv och en intressant histo-
ria. Nuvarande kommun bildades genom en sammanslag-
ning av landskommunerna Mölndal, Kållered och Lindome 
1971. Den nya kommunen fick namnet Mölndals kommun. 
1922 fick dåvarande Fässbergs kommun stadsrättigheter 
och sedan 2004 heter kommunen åter Mölndals stad.  

Mölndals stad har drygt 64 500 invånare och är den tredje 
största kommunen i Västra Götalands län. Staden har ett 
strategiskt läge i nära anslutning till de större kommunika-
tionslederna E6, E20/Söderleden samt västkustbanan och 
kust till kust-banan.

HISTORIA
Mölndal var ursprungligen namnet på bebyggelsen kring 
Mölndalsåns fors där det fanns en liten by med fyra gårdar. 
Första delen – möln– i namnet Mölndal kommer av det forn-
svenska mølna (mala), med betydelsen kvarn, och syftar på 
just de kvarnar i Mölndals forsar som varit i bruk, sedan 
främst 1600-talet. Med efterleden -dal blir betydelsen kvarn-
dalen. Mölndal var en kvarnby ända till 1930, vilket var det 
sista året det maldes mjöl i kommunen, men den gamla 
kvarnbyn finns kvar med många K-märkta hus och indu-
strier.

Fler än sextio historiska kvarnar är kända till namnet. 
Mölndals utveckling till industristad började redan på 
1600-talet. Först kom pappersindustrin, senare också olje-
slageri och textilindustri. Den goda tillgången på vatten var 
en fördel för industrin.

4	
	

BAKGRUND	

	
Mölndal	
	
Om	
Mölndal	är	en	naturskön	kommun,	strax	söder	om	Göteborg,	med	ett	dynamiskt	näringsliv	och	en	intressant	
historia.	Nuvarande	kommun	bildades	genom	en	 sammanslagning	av	 landskommunerna	Mölndal,	Kållered	
och	 Lindome	 1971.	 Den	 nya	 kommunen	 fick	 namnet	 Mölndals	 kommun.	 1922	 fick	 dåvarande	 Fässbergs	
kommun	stadsrättigheter	och	sedan	2004	heter	kommunen	åter	Mölndals	stad.			
Mölndals	stad	har	drygt	64	500	invånare	och	är	den	tredje	största	kommunen	i	Västra	Götalands	län.	Staden	
har	 ett	 strategiskt	 läge	 i	 nära	 anslutning	 till	 de	 större	 kommunikationslederna	 E6,	 E20/Söderleden	 samt	
västkustbanan	och	kust	till	kustbanan.	
	
Historia	
Mölndal	var	ursprungligen	namnet	på	bebyggelsen	kring	Mölndalsåns	fors	där	det	fanns	en	liten	by	med	fyra	
gårdar.	Första	delen	 -	möln-	 i	namnet	Mölndal	kommer	av	det	 fornsvenska	mølna	 (mala),	med	betydelsen	
kvarn	 och	 syftar	 på	 just	 de	 kvarnar	 i	 Mölndals	 forsar	 som	 varit	 i	 bruk,	 sedan	 främst	 1600-talet.	 Med	
efterleden	-dal	blir	betydelsen	kvarndalen.	Mölndal	var	en	kvarnby	ända	till	1930,	vilket	var	det	sista	året	det	
maldes	mjöl	i	kommunen,	men	den	gamla	kvarnbyn	finns	kvar	med	många	K-märkta	hus	och	industrier.	
Fler	än	sextio	historiska	kvarnar	är	kända	till	namnet.	Mölndals	utveckling	till	industristad	började	redan	på	
1600-talet.	 Först	 kom	pappersindustrin,	 senare	också	oljeslageri	 och	 textilindustri.	Den	goda	 tillgången	på	
vatten	var	en	fördel	för	industrin.	
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Bilden är tagen kring 1910. I 
bakgrunden syns från vänster 
Delbancos oljeslageri, Stora 
Götafors, Nymans Kvarn, 
Kvarnfallet 25 och  
Omnibuss-Johans stall
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Allmännyttan

Dagens allmännyttiga bostadsbolag bildades i allmänhet i 
slutet av 1940-talet eller i början av 1950-talet.

Allmännyttan kom till under en tid då det rådde en jäm-
förelsevis bred uppslutning kring välfärdsstaten och dess 
grundläggande ansvar för att skapa rättvisa och värdiga 
förutsättningar för medborgarnas olika livsprojekt. 

Hörnpelarna i efterkrigstidens viktigaste samhällspro-
jekt var:

• Full sysselsättning
• En bra, likvärdig skola för alla
• En bra, likvärdig hälso- och sjukvård
• En tillräcklig, likvärdig pension
• En god bostad till en kostnadsnivå som alla klarar att betala

Av de fem hörnpelarna hade bostaden en särskild betydelse. 
Bostaden hade, till skillnad från de övriga komponenterna i 
samhällsbyggnaden, en avgörande betydelse under hela 
den resan eftersom denna är något som varje människa ef-
terfrågar under hela livet. 

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt 
bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kom-
munen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika  
bostadsbehov, det vill säga inte enbart för grupper med sär-
skilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på 
bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varie-
rat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika 
hyresgäster.

I det allmännyttiga syftet ingår även ett samhällsansvar. 
Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvars-
tagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för 
att möta klimatutmaningen. Sådana åtgärder kan också 
förväntas stärka företagets varumärke och öka lönsamhe-
ten på lång sikt.

2011 kom den nya ”Allbolagen” (Lag om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag). Lagen säger att de allmän-
nyttiga bolagen ska bedriva sin verksamhet enligt affärs-
mässiga principer. Därmed görs ett undantag från kommu-
nallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att 
driva företag i vinstsyfte. Syftet med bestämmelsen är att 
undvika risk för snedvridning av konkurrensen. Lagen reg-
lerar även hur stor värdeöverföring (koncernbidrag) som 
årligen får göras till kommunen.

Affärsmässiga principer innebär att bolagen alltid ska 
utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget som så-
dant, givet de begränsningar och förutsättningar som lig-
ger i att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på 
hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som 
gäller för denna sektor.

Affärsmässiga principer innebär vidare att bolagen av 
sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
Relationen mellan kommunen och bolaget ska vara affärs-
mässig och ekonomierna åtskilda.

Sedumtak i kvarteret Hajen – ett strategiskt sätt att bygga in grönska i Mölndals 
innerstad



6

Mölndalsbostäder

HISTORIA
Mölndalsbostäder bildades 1947. Från starten var verksam-
heten organiserad i stiftelseform för att främja bostadsför-
sörjningen i kommunen. Från och med 1994 bedrivs verk-
samheten i aktiebolagsform. Stiftelsen förvaltades under 
hela sin tid av HSB Mölndal och hade inte några egna an-
ställda. I samband med bolagiseringen 1994 anställdes först 
administrativ personal i bolaget och från och med den 1 jan-
uari 1998 tog även bolaget själv över den tekniska förvalt-
ningen med fastighetsskötsel och reparationer.

Mölndalsbostäders organisation

 
MARKNAD
Mölndalsbostäders marknad är begränsad till Mölndals 
stad. Staden hade ca 64 465 invånare vid årsskiftet 2016/2017. 
Mölndal har en stabil befolkningstillväxt och stadens vi-
sion 2022 etersträvar att vi ska vara fler än 70 000 Mölndals-
bor vid årsskiftet 2022/2023. Detta innebär att staden behö-
ver växa med 1 000 (ca 1,6 %) personer per år de kommande 
åren. Det innebär att behovet av fler bostäder är mycket 
stort under kommande år vilket ger Mölndalsbostäder möj-
lighet att växa genom en ökad nyproduktion.

Mölndalsbostäders marknadsandel av det totala antalet hy-
resrätterna är ca 39  procent. Sett utifrån de tio största hyres-
fastighetsägarna har Mölndalsbostäder en marknadsandel på 
44 procent, att jämföras med den näst största som har 22  pro-
cent. En helt klart dominerande ställning på hyresmarkna-
den. 

   Efterfrågan på bostäder i regionen är stor, så även när det 
gäller Mölndalsbostäders lediga lägenheter. Mölndalsbostä-
der använder Boplats Göteborgs marknadsplats för att annon-
sera lediga lägenheter. Under 2016 var det i snitt 659 sökande 
på de 119 utannonserade lägenheterna. 

KOMMUNIKATION/ 
AFFÄRSUTVECKLING

FASTIGHETSUTVECKLING

EKONOMI/INKÖP

PERSONAL

VD

FÖRVALTNING,
BOSTÄDER

– Förvaltare
– Uthyrare

– Drifttekniker
– Nyckelhantering

– Underhåll
– Störningshantering

– Plusval
– Kundtjänst

SPECIAL- 
FASTIGHETER

– Förvaltning
– Uthyrare
– Skötsel

– Underhåll

FASTIGHETS- 
SERVICE

– Felanmälan
– Servicetekniker

– Fastighetsarbetare

Diagram: Andel av den totala hyresmarknaden  i Mölndal

Diagram: Andel av Mölndals invånare  som bor hos Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder

Övriga

Mölndalsbostäder

Övriga

39%

10,70%

61%

89,30%
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Ägarstyrning

Ägarstyrning
Mölndalsbostäder AB ägs till 100 procent av Mölndals stad 
och ingår tillsammans med Mölndala Fastighets AB, Möln-
dals Energi AB, Gunnebo Slott & Trädgårdar AB och Möln-
dals Parkerings AB i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB.

ÄGARDIREKTIV
Kvarnfallet Mölndal AB upprättar ägardirektiven för bola-
gen i koncernen. 

I Mölndalsbostäders ägardirektiv står bland annat:
Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund 

och med en målsättning att långsiktigt lämna marknads-
mässig avkastning till ägaren på investerat kapital. Bolaget 
ska därvid beakta följande:

• Bolaget ska medverka till att utveckla Mölndal till en att-
raktiv stad med goda bostäder. 

• Bolaget ska erbjuda attraktiva bostäder åt bostadskonsu-
menter som i första hand efterfrågar hyresrätter. Ett 
brett utbud av bostäder beträffande storlek, standard och 
läge skall eftersträvas. Olika vägar att ge de boende infly-
tande över sin bostad och dess närmaste omgivning skall 
sökas.

• Bolaget ska medverka till att god service finns i bostads-
områden.

BOLAGSORDNING
Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsam-
mans med lagstiftning anger ramarna för bolagets verk-
samhet. Där hittar man föremålet och ändamålet för bola-
gets verksamhet, vilka för Mölndalsbostäder lyder:

§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget, som är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktie-
bolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Mölndals 
stad förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter 
med bostäder, lokaler för vård- och omsorgsverksamhet och 
därtill hörande kollektiva anordningar.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Mölndals stad. 
Bolagets syfte är att med sin verksamhet vara Mölndals 
stads fackorgan som svarar för drift och förvaltning av de 
verksamheter kommunfullmäktige överlämnat till bolaget 
enligt § 3. Bolaget ska även medverka i stadens planering 
och utredningsverksamhet och i övrigt bistå staden med de 
uppgifter som överlämnas till bolaget. Bolagsordningen sä-
ger också att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmäs-
siga principer.

Bild: Mölndalsbostäders styrelse september 2017
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Mölndals stads vision 2022
Mölndals stad är vår ägare och deras ”vision 2022” är därför 
viktig för oss och något vi arbetar för att bidra till både i vårt 
vardagliga arbete, vid möten och kontakter med våra hyres-
gäster samt vid strategiska beslut. 

Visionen består av tre fokusområden med fullmäktigemål 
knutna till sig. I kursiv text har vi beskrivit hur vi arbetar 
för att bidra till målen.

FOKUSOMRÅDE 1:  
 EN MODIG STAD MED TYDLIG HISTORIA

Mål: De som besöker stadskärnan ska i ökad grad 
uppleva den som sammanhållen, karaktäristisk och 
modern.

 Vårt bidrag: Vi har fastigheter inom Mölndals in-
nerstad som genomgått stora förändringar i samarbete 
med staden och övriga aktörer inom förnyelseprojektet. 

Mål: De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel 
och trygghet i det offentliga rummet.

 Vårt bidrag: Vi undersöker upplevd trivsel och 
trygghet i våra kundundersökningar och arbetar konti-
nuerligt med förbättringsåtgärder på respektive områ-
de. Ökad trivsel kan handla om att erbjuda gemensam-
hetsutrymmen, grillplatser, sittgrupper, fräscha tvätt-
stugor m.m. Trygghet kan handla om belysning, säker-
het i källare och förråd samt att inte störas av 
grannarnas sätt att leva m.m. Vi har en egen boen-
dekonsulent som arbetar med trygghet och konflikthan-
tering. Utöver detta deltar vi i olika konstellationer och 
projekt, bland annat Bifrost- och Åbyprojektet som en 
del i vårt sociala hållbarhetsarbete. 

FOKUSOMRÅDE 2: 
MÖLNDAL FÖRSTÄRKER VÄSTSVERIGE

Mål: Företagare ska uppfatta Mölndal som en allt-
mer attraktiv näringslivskommun.

 Vårt bidrag: Vi erbjuder kommersiella lokaler i fram-
förallt innerstaden. Vårt grunduppdrag är att erbjuda 
bostäder och vi har som mål att tillskapa ca 450 lägen-
heter under kommande treårsperiod vilket bidrar till 
att näringslivet kan fortsätta växa i Mölndal.

Mål: Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i ut-
vecklingen av regionen.

 Vårt bidrag: Vi bidrar genom att bygga både hyres-
lägenheter, kommersiella lokaler samt specialanpassa-
de bostäder och verksamheter såsom trygghetsboende, 
LSS-boenden, förskolor och äldreboenden. Utveckling 
av regionen handlar för oss inte bara om att bygga, 
utan även om att förvalta befintligt bestånd med kun-
den i fokus. 

FOKUSOMRÅDE 3 : 
EN HÅLLBAR STAD DÄR VI VÄXER OCH MÅR BRA

Mål: Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och möta 
kravet på en hållbar tillväxt.

 Vårt bidrag: Vi har ökat vårt bostadsbyggande i den 
omfattning som krav på soliditet, direktavkastning och 
konkurrenskraftiga hyror, tillåter. Vårt mål är att till-
föra marknaden ca 450 lägenheter under kommande 
treårsperiod. Social hållbarhet är ett av våra fokusom-
råden, i kombination med ekologiskt och ekonomisk 
hållbar tillväxt.

Mål: Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att 
de samlade skolresultaten förbättras samtidigt som 
fler får godkänt i alla ämnen.

 Vårt bidrag: Genom att erbjuda attraktiva bostäder 
med hög service samt trygghet och lekmöjligheter i våra 
bostadsområden, bidrar vi indirekt till att barnens  
potential tas tillvara. Vi är även med i projekt som  
Bifrostprojektet och Åbyprojektet där vi tillsammans 
med staden och andra fastighetsägare bland annat 
upplåter lokaler där läxläsning och diverse annan 
ungdomsverksamhet bedrivs.

VISIONEN LYDER:

Mölndal är den hållbara staden där  
alla får chansen. Med mod och  

kreativitet förstärker vi Västsverige.
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Mål: Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor 
som rör deras vardag och att ta ansvar för stadens ut-
veckling ska öka. 

 Vårt bidrag: Vi arbetar med våra kunders vardag, 
varje dag. Vår vision – En bättre värd i Mölndal – inne-
bär att vi hela tiden ska bli bättre på att möta ägares, 
kunders, medarbetares och samarbetspartners krav och 
förväntningar på oss. Delaktighet är ett av våra värde-
ord och dialog är ett av våra verktyg för att uppnå del-
aktighet, både medarbetare emellan och mellan kunder 
och oss som bolag. Genom dialog, kundundersökningar 
och Plusval, ger vi våra kunder möjlighet att påverka, 
inte bara bostaden och miljön runt omkring, utan ”hem-
met” och vardagen. Befintliga hyresgäster erbjuds för-
tur till våra nyproducerade lägenheter samt omflytt-
ning i befintligt bestånd efter 36 månader. 

Mål: Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa 
ska öka.

 Vårt bidrag: Vi arbetar aktivt med att skapa en god 
inom- och utomhus miljö som inte bara lever upp till 
lagkrav utan även överträffar kundernas förvänt-
ningar. Vi tror att delaktighet och påverkan som rör 
vardagslivet, leder till ökad hälsa och välmående. Ge-
nom vårt sociala hållbarhetsarbete kan vi även bidra 
till en god integration. I vårt medarbetarperspektiv 
har vi hälsomål och strategier för egna medarbetare, 
där många är mölndalsbor.

 

Mål: Mölndals miljö- och klimatarbete ska stärkas 
för att tillförsäkra Mölndalsborna en hälsosam och 
god miljö.

 Vårt bidrag: Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 
sedan 2007 och arbetar aktivt, inte bara för skydda mil-
jön, utan även för att förbättra vår miljöprestanda och 
bidra till en hållbar ekologisk utveckling. Vi arbetar 
strategiskt med framför allt energi-, avfalls- och trans-
portfrågor. Vi köper 100  procent förnyelsebar el och ar-
betar aktivt med energieffektiviseringar. Under 2018 
planerar vi för att erbjuda hyresgäster elladdstationer i 
några av våra områden. Alla av våra egna bensin- och 
dieselbilar är ersatta med arbetsfordon som drivs av ren 
eldrift. För våra hyresgäster finns miljöhus som alla er-
bjuder full sortering av hushållsavfall.

Mål: I Mölndal ska graden av socialt deltagande, in-
tegration och egen försörjning öka.

 Vårt bidrag: Social hållbarhet är ett av våra fokus-
områden. Under 2017 hade vi tre personaldagar med 
föreläsningar och workshops i ämnet. Vi kommer, i 
samarbete med arbetsförmedlingen, att erbjuda två 
språk-praktikplatser på avdelningen fastighetsservice, 
under 2018.

Genom samarbetsavtal med staden erbjuds bostäder 
till medborgare som på egen hand har svårt att skaffa 
sig ett boende. Vi samarbetar också med staden i frågor 
rörande nya anvisade medborgare till Mölndals stad. 

9
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Verksamhetsstyrning
Vår vision: 

En bättre värd i Mölndal
Med vår vision menar vi att vi hela tiden arbetar för att bli bättre på att möta ägares,  

kunders, medarbetares och samarbetspartners krav och förväntningar på oss. 

Vår affärsidé:

Mölndalsbostäder nyproducerar, utvecklar och 
 förvaltar fastigheter så att vi kan erbjuda  
attraktiva bostäder med sådan service att  

vi framstår som det naturliga  
alternativet på hyresmarknaden.
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Våra värdeord:

Våra värdeord är med oss i allt vi gör. De är en övergripande 
strategi för att nå våra mål och vår vision. Värdeorden har 
tagits fram med delaktighet och förankrats i hela organisa-
tionen. Vi har enats om betydelsen av orden. 

När jag är:

Modig
• tar jag dialogen med kunder och arbetskamrater   

själv

• vågar jag lova att åtgärder kommer att ske etc.

• säger jag ifrån om något inte är bra

• fattar jag obekväma beslut med Mölndalsbostäders   

bästa för ögonen

• gör jag sådant jag aldrig gjort förut och gör saker på  

nya sätt

Tydlig
• uttrycker jag mig enkelt utan krångel

• ger jag klara besked – direkt eller lovar återkomma   

när jag vet

• kan jag ge svar och är påläst

• förvissar jag mig om att mottagaren förstått mig rätt

Delaktig
• är jag intresserad och engagerad

• delar jag med mig av information, kunskap och erfarenhet

• lyssnar jag med hjärtat

• skapar jag gemenskap

Jag blir: 

Trovärdig
• när jag håller det jag har lovat

• när jag har kunskap och kompetens

• när jag är konsekvent

• när mina ord och handlingar går hand i hand

• när jag är modig, tydlig och delaktig
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SWOT-analys

Som en del i vår strategiska översyn gör vi en SWOT-analys, 
d.v.s. analyserar bolagets styrkor (Strengths), svagheter 
(Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). 
Styrkor och svagheter identifieras genom en analys av vår 
egen organisation och är således lättare för oss att påverka. 
Möjligheter och hot identifieras genom en analys av vår 
omvärld och händelser som kan ligga längre fram i tiden 
som vi inte kan påverka på samma sätt. I parentes har vi 
skrivit vilket perspektiv analysen främst hamnar och han-
teras i.

Analysen gör vi för att kunna ta fram rätt strategier som 
utnyttjar våra styrkor och förbättrar våra svagheter, som 
tillvaratar möjligheter och rustar oss för eventuella hot. 

Samtliga medarbetare samt styrelsen har varit delaktiga. 
Som grund ligger bl.a. kund- och medarbetarundersökningar 
samt omvärldsbevakningar. 

STYRKOR

• Service, skötsel och städ i egen regi (Kund)
• Kompetenta och engagerade medarbetare med stort 

kundfokus (Kund/Medarbetare)
• Företagskulturen med hög trivsel (Medarbetare)
• Målfokuserat ledarskap (Medarbetare)
• Bra samarbetsklimat med Mölndals stads stadsbyggnads-

förvaltning (Fastighet)
• Plusval som innebär valmöjligheter för våra kunder att 

själva påverka sitt boende (Fastighet)
• Brett utbud i vårt bostadsbestånd vad gäller läge, storlek, 

standard och hyresnivå (Fastighet)
• Konkurrenskraftiga hyror (Ekonomi)
• 

MÖJLIGHETER

• Intresset för hållbarhetsfrågor, vilket innefattar både 
sociala, ekologiska och ekonomiska frågor (Kund)

• Läget i Göteborgsregionen (Ekonomi/Fastigheter)
• Näringslivet i Mölndal fortsätter växa (Ekonomi/

Fastigheter)
• Ungt bestånd bör ge återhållsamt underhållsbehov de 

kommande åren (Ekonomi/Fastigheter)
• Efterfrågan på hyresrätter, fortsatt stark (Ekonomi) 

 

SVAGHETER

• Andelen utlandsfödda i bolaget (4 %) speglar inte 
andelen utlandsfödda i Mölndal (20 %) (Kund/Medarbe-
tare)

• Stress, hos framför allt ledare, på grund av hög arbets-
belastning (Medarbetare)

• Avsaknad av effektiva systemstöd (Medarbetare/
Processer)

• Bolagets egna kapital räcker inte till den utbyggnads-
takt som efterfrågas (Ekonomi) 

• Avsaknad av övergripande digital strategi kring hur vi 
ska hänga med i den digitala utvecklingen (Processer)

• Låg konditionsnivå i organisationen (Medarbetare)

HOT

• Höga priser för nyproduktion och underhåll (Ekonomi/
Fastigheter)

• Höjda räntor (Ekonomi)
• Övergripande politiska beslut (ex. skattereformer) 

(Ekonomi)
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Balanserad styrning
Vi arbetar enligt en modell som heter balanserad styrning. 
Det innebär att vi tror på en balans i styrningen mellan de 
perspektiv vi anser är viktiga för att lyckas med vår vision. 

I respektive perspektiv sätts övergripande mål och stra-
tegier upp. De övergripande målen och strategierna bryts 
sedan ner till avdelningsmål. Konkreta handlingsplaner tas 
fram och slutligen bryts målen ner på individnivå. På så 
sätt kan varje medarbetare i sin vardag bidra till en stän-
dig förbättring av verksamheten, till att vi når våra mål 
och lever vår vision – En bättre värd i Mölndal. 

PERSPEKTIV 
Vi har fyra perspektiv: Kund, Medarbetare, Fastig-
heter och Ekonomi. 

Dessa perspektiv kan dock inte ses som sepa-
rata områden utan de är sammanlänkade och 
påverkar och är beroende av varandra. Exem-
pelvis kan en satsning inom fastighetsperspek-
tivet leda till en ökning av kundnöjdheten som i 
sin tur påverkar medarbetarna positivt. En nöjd 
och stolt medarbetare engagerar sig mer och bi-
drar till en utveckling av mer effektiva arbetspro-
cesser vilket i sin tur kan leda till bättre ekonomi 
som kan leda till nöjdare medarbetare som i sin tur 
påverkar kunderna positivt o.s.v. 

På nästa sida finns vår balanserade styrmodell med 
respektive perspektiv samt övergripande mål och strate-
gier. Genomgående inom alla perspektiv finns arbetspro-
cesserna med bl.a. vårt kvalitetsarbete, d.v.s. hur vi arbetar 
för att hela tiden bli bättre på det vi gör och få en högre 
lägsta nivå. Här finner vi även miljöarbetet samt IT-system 
som påverkar hela företaget. Våra värdeord är också en del 
av hur vi agerar och arbetar i samtliga perspektiv för att nå 
våra övergripande mål. 

ARBETSPROCESSER

EKONOMI

FASTIGHET

KUND

MEDARBETARE

VISION & 
AFFÄRSIDÉ

IT-SYSTEM

13
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ÖVERGRIPANDE STRATEGIER

Kostnadsmedvetenhet (fokus)

Systemstöd – Proceedo

Inköpare

Dialog med ägaren

ÖVERGRIPANDE MÅL

Soliditet ≥ 15 %

Direktavkastning ≥ 4 % av 
fastigheternas marknadsvärde

Konkurrenskraftiga hyror

 i Göteborgsregionen

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER

Social hållbarhet (fokus)

Service med det lilla extra 
(fokus)

Personalsammansättning

ÖVERGRIPANDE MÅL

Serviceindex ≥ 87 %

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER

Trovärdigt ledarskap (fokus)

Systemstöd – Införande av nytt 
verksamhetssystem (fokus)

Kompetensförsörjning

Hälsoinspiratörer

ÖVERGRIPANDE MÅL

NMI ≥ 90

Hälsomål:  
Högst 42 % röda 2019 
Högst 31 % röda 2022

VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER

Samarbete med Mölndals stads 
stadsbyggnadsförvaltning

Dialog med ägaren

Projektportfölj med  
10 – 20 projekt 

Plusval

ÖVERGRIPANDE MÅL

Nyproduktion om 450 lgh under 
kommande treårsperiod

Produktindex ≥ 80 %

Vår balanserade styrmodell

ARBETSPROCESSER

EKONOMI

FASTIGHET

KUND

MEDARBETARE

VISION & 
AFFÄRSIDÉ

IT-SYSTEM
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Kundperspektivet
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  Kundperspektivet
Vi på Mölndalsbostäder finns i första hand till för våra kun-
der – det beskriver både ägardirektivet, vår vision och vår 
affärsidé. Därför är kunden ett av våra perspektiv. 

En nöjd kund bor kvar, är stolt över att bo hos oss och 
rekommenderar oss som hyresvärd. 

ÖVERGRIPANDE MÅL 
Serviceindex (SI) ≥ 87 % (2018).

MOTIVERING
2015 nådde vi ett Serviceindex på 87,4 procent och hamnade 
då på andra plats bland bolag i vår storleksklass (2 000 – 
5 000 lägenheter) i Sverige. Målet för 2018 är att behålla 
dessa fina resultat vilket vi arbetat målmedvetet med sedan 
2015. Nästa mätning sker under våren 2018.  

MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
Regelbundet genomförs en omfattande kundundersökning 
där enkät skickas ut till samtliga hyresgäster. Inom service-
index ingår fyra kategorier:

1. Ta kunden på allvar
2. Trygghet
3. Rent och snyggt
4. Hjälp när det behövs 

 

EKONOMI

FASTIGHET MEDARBETARE

KUND

16
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TRENDER
På avdelningsnivå analyserades tillsammans med berörd 
personal inom vilka kategorier samt inom vilka bostadsom-
råden vi kunde göra förbättringsåtgärder. Dessa åtgärder 
kommunicerades ut till kunderna och sammanställdes i en 
handlingsplan som kontinuerligt följts upp på lednings- och 
personalmöten. Nästa kundundersökning genomförs våren 
2018 och då får vi ett kvitto på effekten av våra insatser.

STYRKOR/MÖJLIGHETER FRÅN SWOT-ANALYS
• Att vi har service, skötsel och städ i egen regi. 
• Kompetenta och engagerade medarbetare med stort 

kundfokus
• Intresset för hållbarhetsfrågor, vilket innefattar både  

sociala, ekologiska och ekonomiska frågor

SVAGHETER/HOT FRÅN SWOT-ANALYS
• Andelen utlandsfödda medarbetare i bolaget (4 %)  

speglar inte andelen utlandsfödda i Mölndal (20 %)

Dessa och övriga identifierade risker samt hur de hanteras 
finns i vår interna kontrollplan.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER 
Baserat på vår SWOT-analys, har vi valt följande övergri-
pande strategier:
• Service med det lilla extra (fokusområde)

En avgörande faktor, för att få nöjda kunder, tror vi är att 

erbjuda service med det lilla extra. Vi vill överträffa kun-
dernas förväntningar genom att vi med våra värdeord 
som grund vara tillgängliga, ha ett professionellt bemö-
tande, en bra dialog genom att lyssna med hjärtat, ge 
snabb återkoppling mm. Detta kan alla på Mölndalsbostä-
der vara med och bidra till. 

• Social hållbarhet (fokusområde)
Social hållbarhet är en av tre delar inom hållbarhetsbe-
greppet. Ett socialt hållbart samhälle är för oss ett jäm-
ställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett sam-
hälle med hög tolerans där människors lika värde står i 
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och 
förtroende till varandra. 

• Personalsammansättning
Kundnöjdhet handlar till stor del om att förstå sina kun-
der och erbjuda det som efterfrågas, med det lilla extra.  
Då andelen utlandsfödda medarbetare i bolaget endast är 
4 procent, speglar det inte andelen utlandsfödda i Möln-
dals stad på 20 procent. Det finns en risk att vi missar mål-
gruppen utlandsfödda och inte kan möta upp deras behov.  
En långsiktig strategi för att bättre förstå och möta kun-
dernas krav och förväntningar är därför en personalsam-
mansättning som mer speglar hur det ser ut i samhället i 
stort och i våra bostadsområden. 

*Tidigare mätning utförd av QM med NKI-sammanställning som här är omräknad till Serviceindex

"

76,0%*

79,6%*

87,4%

2011 2013 2015

Mycket bra

Ganska bra

Inte så bra

Dåligt

Ta kunden på allvar

Trygghet

Rent och snyggt

Hjälp när det behövs

SERVICEINDEX

-9,2%

-16,7%

-13,3%

-10,4%

-12,6%

90,8%

83,3%

86,7%

89,6%

87,4%

-100% -50% 0% 50% 100%

Resultat serviceindex och undergrupper 2015

Ta kunden på allvar: Tillgänglighet gällande 
öppettider, framkomlighet på telefon, kontakt med 
rätt person m.m. Trygghet: Kontakt med grannar, 
säkerhet mot inbrott i lägenhet och förråd, trygghet i 
trapphus, källare, området m.m. Rent och snyggt: 
Städning av trapphus, källare, tvättstuga, miljöhus, 
gård och närmiljö, skötsel av buskar och rabatter, 
snöröjning, sandning, möjlighet till källsortering, 
hantering av hushålls-avfall m.m. Hjälp när det 
behövs: Enkelhet att anmäla felet, tid för åtgärd, 
kvalitet på utförd åtgärd, städning efter åtgärd m.m.

Trender Serviceindex 



18

Medarbetarperspektivet
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  Medarbetarperspektivet
Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att nå våra mål. 
En nöjd och stolt medarbetare engagerar sig och bidrar till 
utveckling av våra arbetsprocesser och har en bra dialog med 
våra kunder och övriga kollegor med våra värderingar som 
grund. Därför är medarbetare ett av våra fyra perspektiv. 

ÖVERGRIPANDE MÅL
• NMI ≥ 90 (2019) (NMI = Nöjd MedarbetarIndex)
• Hälsomål: Högst 42 % röda*) år 2019 (totalresultat i 

hälsoprofilsbedömningen)
• Högst 31 % röda år 2022 (totalresultat i hälsoprofils- 

bedömningen)
*) Andel ”röda”, innebär att det föreligger stort behov av 
livsstilsförändring eller åtgärd.

Nöjd medarbetarindex
MOTIVERING NMI
NMI ≥ 90 är ett mycket högt resultat. Snittet de senaste fem 
mätningarna ligger på 91,7. Vi har valt att inte öka utan be-
hålla de fina värden vi har. Motivering till varför vi vill ha 
höga NMI-värden finns i översta stycket.   

MÄTNING OCH  UPPFÖLJNING NMI
En omfattande medarbetarundersökning genomförs ge-
nom en enkät vartannat år. Förutom NMI, som är ett snitt 
av alla frågor (förutom avsnitt rörande ledarskap och frisk-
vård), sammanställs bland annat ett ledarskaps- och ett 
stolthetsindex. På avdelningsnivå analyseras resultaten 
tillsammans med personalen och egna mål och handlings-
planer tas fram. 

Trender Nöjd MedarbetarIndex 

EKONOMI

FASTIGHET
MED- 

ARBETARE

KUND

NMI

Ledare är förebilder i att leva efter värderingarna

Stolthet
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SJU OMRÅDEN HAR UNDERSÖKTS
Medarbetarundersökningen består av sju områden som i 
sin tur består av sju till tio frågor. Ovanstående visar resul-
tatet inom respektive område. 

STYRKOR/MÖJLIGHETER FRÅN SWOT-ANALYS
De styrkor vi fortsätter att satsa på är:
• Kompetenta och engagerade medarbetare med stort 

kundfokus
• Företagskultur med hög trivsel
• Målfokuserat ledarskap

SVAGHETER/HOT FRÅN SWOT-ANALYS
De mest kritiska områdena som vi måste fortsätta att arbeta 
med är:
• Avsaknad av effektiva systemstöd 
• Stress, hos framför allt ledare, på grund av ökad arbets-

belastning 

Dessa och övriga identifierade risker samt hur de hanteras 
finns i vår interna kontrollplan.
 
ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Baserat på vår övergripande SWOT-analys har vi valt att 
satsa på följande övergripande strategier:
• Trovärdigt ledarskap (fokusområde)

För att behålla vår höga trivsel samt den kompetens och 

det engagemang som finns hos våra medarbetare, behö-
ver vi fortsätta arbeta med ledarskapet då vi menar att 
ledarskapet är det som påverkar medarbetarna mest. Vi 
ser även en svaghet i den ökad arbetsbelastning på leda-
re, i takt med att organisationen vuxit. Hög arbetsbelast-
ning på ledare kan leda till ineffektivitet genom tidsbrist 
och att ogenomtänkta beslut fattas. Kommande period 
kommer vi arbeta med strategin ”Trovärdigt ledarskap” 
där bland annat utbildning och organisationsöversyn in-
går. Det trovärdiga ledarskapet innebär för oss att:

 – Ledarna ska vara förebilder i att leva våra värderingar
 – Ledarna ska ha ett coachande ledarskap som bidrar till 
att medarbetarna växer och vill ta ett större ansvar

 – Ledarna ska ha ett reflekterande ledarskap som bidrar 
till utveckling av det egna ledarskapet

 – Ledarna ska arbeta strategiskt med planering, mål-
styrning och uppföljning

• Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medar-
betare, utveckla dem och behålla dem i företaget. Vi behö-
ver identifiera de nyckelkompetenser som gäller för res-
pektive befattning och utifrån dessa ta fram väl 
genomarbetade kravprofiler vid all rekrytering. För att 
vara en attraktiv arbetsgivare ska vi ligga i framkant när 
det gäller utveckling, höga kundbetyg och nöjda medar-

Företagskultur: Trivsel, konflikthantering m.m. Organisation och befogenheter: Arbetsledning, något att säga till om i viktiga beslut, tydlighet i 
organisation, samarbete mellan avdelningar, förtroende för ledningen m.m. Mål: Tydlighet i individuella, avdelnings- och övergripande mål,  
delaktighet i målarbetet och uppföljning m.m. Effektivitet: Trivsel med arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetstider, effektivitet i möten, kännedom om 
ekonomi m.m. Engagemang och motivation: Intressanta arbetsuppgifter, återkoppling, uppskattning, lojalitet, stolthet m.m. Information: Informa-
tion från andra avdelningar, chef och ledning m.m. Kompetens: Individuell, avdelningens och bolagets kompetens och om den används på rätt sätt. 

Resultat NMI och ingående frågeområden 2017

Mycket bra eller motsvarande

Ganska bra eller motsvarande

Inte så bra eller motsvarande

Dåligt eller motsvarande

Företagskultur

Organisation och befogenheter

Mål

Effektivitet

Engagemang och motivation

Information

Kompetens

MEDARBETARINDEX

-4,3%

-19,1%

-6,7%

-9,1%

-5,5%

-14,2%

-7,6%

-9,5%

95,7%

80,9%

93,3%

90,9%

94,5%

85,8%

92,4%

90,5%

-100%        -50%                0%                          50%            100%
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betare. Genom att ständigt fylla på med rätt kompetens-
utveckling får vi medarbetare som känner trygghet i sitt 
arbete och kan använda sina kunskaper och erfarenhe-
ter för att nå både individuella och företagets mål. Ge-
nom delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter – både 
inom den egna befattningen och inom företaget – behål-
ler vi kompetenta medarbetare. Samtidigt är vi medvetna 
om att det råder en större rörlighet på arbetsmarknaden.

• Införande av nytt verksamhetssystem 
(Intranät + dokumenterat ledningssystem)
Under 2015 till 2017 ökade antalet anställda med 25 pro-
ent. Från att ha varit en relativt liten organisation med 

medarbetare som arbetat länge i företaget, har vi blivit 
en betydligt större organisation där invanda rutiner och 
arbetssätt ifrågasättas. Trenderna pekar på en allt mer 
rörlig arbetsmarknad, vilket vi måste anpassa oss till. Vi 
måste säkerställa att nya medarbetare snabbt kommer in 
i arbetet och rutinerna på bolaget men samtidigt dra nyt-
ta av nya idéer, erfarenhet och kompeten. Ett användar-
vänligt dokumenterat ledningssystem krävs för att 
snabbt och lätt hittar den information som behövs och 
efterfrågas. Detta ledningssystem bör vara integrerat 
med intranätet för att på ett intressant och effektivt sätt 
sprida information.

21
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52%

31%

13% 24%

29%

8%
16%

Figur 1. Totalresultat jämfört med referensgruppen

Mölndalsbostäder                                                       Referensgruppen

Stort behov av livstilsförändring eller åtgärd

Behov av livstilsförändring eller åtgärd

Bra livsstil och hälsa

Mycket bra livsstil och hälsa

Riskgrupp

Friskgrupp

27%

Hälsomål
• Högst 42 % röda år 2019 (totalresultat i hälsoprofils-

bedömningen)
• Högst 31 % röda år 2022 (totalresultat i hälsoprofils-

bedömningen)

MOTIVERING SAMT MÄTNING OCH UPPFÖLJNING 
Vart tredje år genomför varje medarbetare, i ett rullande 
schema på årsbasis, en hälsoprofilsbedömning på vår före-
tagshälsovård där konditionstest, undersökningar med re-
levanta blodprov samt livsstilsenkät (alkohol, stress, värk, 
kost, fysisk aktivitet mm) ingår. Varje medarbetare får sina 
individuella resultat som inte delges någon annan. På 
gruppnivå och bolagsnivå fås sammanställningar som lig-
ger till grund för de mål, strategier och handlingsplaner 
som tas fram. 

2016 fick vi senaste resultaten på bolagsnivå. Resultat er-
hålls inom varje variabel men summeras i två grupper; risk 
eller friskgrupp, med tillhörande undergrupper. Bilden 
nedan visar vårt totalresultat jämfört med en referens-
grupp. 

Resultatet visar att Mölndalsbostäder har betydligt fler 
som har stort behov av livsstilsförändring, 52 procent i jäm-
förelse med referensgruppens 31 procent (figur 1). 

Den största anledningen till stor andel rött, härrör från 
konditionstestet (figur 2). På övergripande resultat på bo-
lagsnivå ligger vi en bra bit efter i jämförelse med referens-
grupp

Figur 2. Resultat konditionstest Mölndalsbostäder jämfört med referensgrupp

Mölndalsbostäder

Referensgruppen

37% 63%

62% 38%

22



23

Mycket bra eller motsvarande

Ganska bra eller motsvarande

Inte så bra eller motsvarande

Dåligt eller motsvarande

Värk i nacke/axlar/muskler o dyl

Huvudvärk, migrän

Magont, magbesvär

Nervositet, oro

Sömnproblem

Stress pga arbetsbelastning

-39,7%

-20,9%

-14,9%

-19,1%

-29,9%

-47,1%

60,3%

79,1%

85,1%

80,9%

70,1%

52,9%

-100%        -50%                0%                          50%            100%

Resultat på hälsofrågor ur vår medarbetarenkät:

Framför allt trötthet och värk, har i många fall direkt 
koppling till konditionen. 

I vår medarbetarundersökning ingår även ett friskvårds-
område där resultatet för 2017 pekar på att detta är ett vik-
tigt område att fokusera på, se resultat från medarbetaren-
käten.

Tillsammans med medarbetarna har vi enats om ett lång-
siktigt mål att inte vara sämre än referensgruppen. Vi har 
valt att få ner andelen mörkröda, där stort behov av livs-
stilsförändring eller åtgärd krävs. Det gör mycket för hälsan 
att bara gå från röd till gul. Ett långsiktigt mål är dock, att 
på sikt, hamna i friskgruppen. 

Fram till 2019 är målet att har minskat andelen röda från 
52 procent till 42 procent och 2022 vara nere på max 31 pro-
cent röda. 

STYRKOR FRÅN SWOT-ANALYS
• Kompetenta och engagerade medarbetare – som vill vara 

med och inspirera och påverka i hälsoarbetet
SVAGHETER FRÅN SWOT-ANALYS
• Stress hos framför allt ledare på grund av hög arbetsbe-

lastning

• Låg konditionsnivå. Vi har betydligt sämre kondition än 
referensgruppen. Många upplever symptom, framför allt 
trötthet och värk som till viss del troligtvis har ett sam-
band med konditionsnivån.

Dessa och övriga identifierade risker samt hur de hanteras 
finns i vår interna kontrollplan.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Baserat på vår övergripande SWOT-analys har vi valt att 
satsa på följande övergripande strategi:

• Hälsoinspiratörer 
Fem medarbetare som anmält intresse genomgår utbild-
ning till hälsoinspiratörer. De kommer ansvara för att 
driva arbetet mot de övergripande hälsomålen. Genom 
mandat och budget ska de driva arbetet med samtliga 
mätresultat på lägst avdelningsnivå, som grund. Det kan 
handla om att boka föreläsningar och aktiviteter inom 
kost, motion och stress. 
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Fastighetsperspektivet
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  Fastighetsperspektivet
Vår verksamhet handlar om fastigheter. Vår affärsidé lyder: 
Mölndalsbostäder nyproducerar, utvecklar och förvaltar fast-
igheter så att vi kan erbjuda attraktiva bostäder med sådan 
service att vi framstår som det naturliga alternativet på hyres-
marknaden. 

Mölndals stad som är vår ägare, har i sin vision att Möln-
dal stad når 70 000 invånare år 2022. Här är vi en given nyckel-
spelare men för att lyckas bidra till detta mål krävs goda 
ekonomiska förutsättningar. 

Parallellt med nyproduktion ligger den traditionella fastig-
hetsförvaltningen som bas för hela vår verksamhet. Därför 
är fastigheter ett av våra perspektiv.

ÖVERGRIPANDE MÅL
• Nyproduktion av 450 lägenheter under treårsperioden, 

2018–2020
• Produktindex (PI) ≥ 80 %

Nyproduktion
MOTIVERING
Motivet till nyproduktionsmålet finns i Mölndals stads vi-
sion om 70 000 invånare år 2022, samt i vårt ägardirektiv. 

Nyproduktionsmålet för perioden 2018–2020 är satt under 
följande förutsättningar:
• att hyresbostäder i Mölndals stad efterfrågas
• att soliditetsnivån, på minst 15 %, upprätthålls
• att nyproduktionskostnaden hamnar på en nivå, så att 

ekonomisk lönsamhet uppnås 
• att rimlig hyresnivå erbjuds, för att undvika vakanser

Vår långsiktiga ambition gällande nyproduktion: 
• Nyproduktion om 100–120 lägenheter per år

MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
Kontinuerlig avstämning av prognoser, ekonomisk uppfölj-
ning samt rapportering av antalet lägenheter som tillskapas. 

STYRKOR/MÖJLIGHETER FRÅN SWOT-ANALYS
• Bra samarbete med Mölndals stads stadsbyggnadsför-

valtning 

SVAGHETER/HOT FRÅN SWOT-ANALYS
• Höga priser för nyproduktion

Dessa och övriga identifierade risker samt hur de hanteras 
finns i vår interna kontrollplan.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Baserat på vår övergripande SWOT-analys har vi valt att 
satsa på följande övergripande strategier:

• Utveckla samarbetet med Mölndals stads stadsbygg-
nadsförvaltning 
Vi behöver vara fortsatt aktiva för att få tilldelad mark 
och för att påverka planprocesser

• Projektportfölj med 10–20 projekt 
Vi behöver ha många projekt i portföljen då planproces-
ser kan tar lång tid samt för att parera osäkerheter i ge-
nomförande av projekt.

• Dialog med ägaren
Vi behöver intensifiera dialogen med vår ägare gällande 
ekonomiska krav på vår verksamhet, för att kunna full-
följa vårt nyproduktionsmål och därmed bidra till stadens 
utveckling och vision.

EKONOMI

FASTIGHET MEDARBETARE

KUND
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Produktindex
MOTIVERING
Produktindex ingår i vår kundenkät och hör ihop med 
kundperspektivet. Men då perspektiven är sammanlänkade 
och påverkar varandra har vi valt att lägga produktindex, 
under vårt ”produktperspektiv”, det vill säga fastighetsper-
spektivet. Resultatet för 2015 blev 80 procent. Målet kvar-
står vid nästa mätning 2018.

MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
Produktindex: Regelbundet genomförs en omfattande kund-
undersökning där enkät skickas ut till samtliga hyresgäster. 
Inom produktindex ingår tre kategorier:

1. Lägenheten
2. Allmänna utrymmen 
3. Utemiljön

Den kategori som ger lägst betyg är lägenheten. Bryter vi 
ner resultaten ser vi att det som där ger lägst betyg är un-
derhåll, värmekomfort vintertid, ljudmiljö, luftkvalitet och 
utrustning. 

Resultat produktindex och ingående kategorier 2015

Mycket bra

Ganska bra

Inte så bra

Dåligt

Lägenheten

Allmänna utrymmen

Utemiljön

PRODUKTINDEX

-22,4%

-13,9%

-16,3%

-19,8%

77,6%

86,1%

83,7%

80,2%

-100%        -50%                0%                          50%            100%
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På avdelningsnivå, tillsammans med personalen, analyseras 
inom vilka kategorier samt inom vilka bostadsområden för-
bättringsåtgärder kan göras. Dessa åtgärder kommuniceras 
ut till kunderna och sammanställs i en handlingsplan som 
kontinuerligt följs upp på lednings- och personalmöten. 
Nästa kundundersökning genomförs våren 2018, då vi får 
ett kvitto på effekterna av våra insatser.

STYRKOR/MÖJLIGHETER FRÅN SWOT-ANALYS
• Plusval som innebär valmöjligheter för våra kunder att 

själva påverka sitt boende
• Brett utbud i vårt bestånd när det gäller läge, storlek, 

standard och hyresnivåer

SVAGHETER/HOT FRÅN SWOT-ANALYS
• Höga priser för underhåll kan leda till att hyresnivåerna 

slår i taket och att prioriteringar måste göra.

Dessa och övriga identifierade risker samt hur de hanteras 
finns i vår interna kontrollplan.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Baserat på vår övergripande SWOT-analys har vi valt att 
satsa på följande övergripande strategi:

• Plusval 
Vårt tillvalssystem ”Plusval” ger hyresgästen en möjlig-
het att själv påverka sitt boende så att trivseln och därmed 
förhoppningsvis nöjdheten avseende produktindex ökar. 
Plusval hjälper också till att öka värdet på fastigheten.

Trivsel i lägenheten

Planlösning/möblerbarhet

Utrustning

Underhåll

Temperatur/värmekomfort sommartid

Temperatur/värmekomfort vintertid

Luftkvalitet/ventilation

Ljudmiljö/ljudisolering

Ljusmiljö/tillgång på dagsljus

-5,0%

-10,4%

-22,9%

-38,8%

-22%

-35,4%

-28,1%

-35,6%

-5,0%

95%

89,6%

77,1%

61,2%

78,0%

64,6%

71,9%

64,4%

95,0%

-100%        -50%                0%                          50%            100%

Alla frågor ingår i extern benchmark

Resultat lägenhet med underliggande frågor 2015

Mycket bra

Ganska bra

Inte så bra

Dåligt
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Ekonomisperspektivet
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  Ekonomiperspektivet
Sund ekonomi är en grundförutsättning för ett bolags ut-
veckling och långsiktiga överlevnad. En god ekonomi är ba-
sen för att kunna bedriva verksamheten på det sätt man vill. 

Bolaget står inför stora investeringar de kommande fem 
åren och balansomslutningen ser ut att fördubblas. Investe-
ringar kommer till övervägande del att lånefinansieras. 
Detta innebär att bolagets soliditet starkt påverkas och 
sjunker. 

Investeringar ställer höga krav på att nyproduktion skall 
ge starka driftnetton för att kunna hantera den ökade finan-
siella risken som uppkommer genom nyupplåningen. 
Marknadsräntorna är idag mycket låga och därmed gynn-
samma för den som vill investera.

Bolagets marknadsvärdering av fastigheterna visar på 
mycket höga värden och på grund av låga direktavkast-
ningskrav. Detta leder till att ägarens satta avkastnings-
krav på 4 procent inte går att uppnå utan att sänka drift-
kostnaderna/underhållskostnaderna. 

ÖVERGRIPANDE MÅL, TILLIKA EKONOMISKA ÄGARKRAV
• Soliditet ≥ 15 %
• Direktavkastning ≥ 4 % på fastigheternas marknadsvärde
• Konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen

MOTIVERING OCH ANALYS
Bolaget har enligt SABO:s statistik konkurrenskraftiga hyror 
och endast Stockholm och Malmö har högre nivåer. Detta 
beror till stor del på att Mölndalsbostäder har ett ungt fast-
ighetsbestånd. Byggtakten och de höga produktionskostna-
derna för nya bostäder kommer att leda till att Soliditeten 
sjunker från 19 procent till ca 15 procent med dagens bygg-
priser. Skulle byggpriserna öka ytterligare föreligger risk 
att soliditeten sjunker under 15 procent om nyproduktions-
takt på 120 lägenheter om året bibehålls. Utan acceptans 
från ägare på en soliditetsnivå under 15 procent, lägre av-
kastningskrav på marknadsvärdet måste bolaget sänka ny-
produktionstakten framöver.

EKONOMI

FASTIGHET MEDARBETARE

KUND
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MÄTNING OCH UPPFÖLJNING
Årligen i samband med budget och årsbokslut.Varje inves-
tering övervägs och riskbedöms.

STYRKOR/MÖJLIGHETER FRÅN SWOT-ANALYS
• Läget i Göteborgsregionen, höga marknadsvärden
• Efterfrågan på hyresrätter fortsatt stark. Uthyrningsgra-

den för våra bostäder är ca 99 procent och hyresbortfall 
på grund av vakanser är obefintlig

• Konkurrenskraftiga hyror, starkt driftnetto
• Ungt bestånd bör ge återhållsamma underhållskostnader 

och underhållsbehov kommande år.
Endast 8  procent av beståndet finns i ”miljonprogrammet”, 
med byggår 1965–1975.

SVAGHETER/HOT FRÅN SWOT-ANALYS
• Bolagets egna kapital räcker inte till för den utbyggnads-

takt som efterfrågas 
• Höga priser för nyproduktion och underhåll kan leda till 

hyresnivåer som medför vakanser. Detta leder till för-
sämrad lönsamhet och ev nedskrivningsbehov som följd. 

• Långsiktigt höjda räntor är kanske bolagets största risk 
men i nuläget bedöms den som liten.

• Övergripande politiska beslut (t.ex. skattereformer)

Dessa och övriga identifierade risker samt hur de hanteras 
finns i vår interna kontrollplan.

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
Baserat på vår övergripande SWOT-analys har vi valt att 
satsa på följande övergripande strategier:

• Kostnadsmedvetenhet (fokusområde)
Genom analyser av fastigheters lönsamhet och genom 
jämförelser med branschstatistik t.ex. SABO:s ekonomis-
ka driftnyckeltal, erhålls en bild av hur bolagets lönsam-
het utvecklas och kan styras. 

Alla inköp, avrop och upphandlingar skall göras kost-
nadsmedvetet. Investeringar skall lönsamhetsbedömas 
och upphandlingar göras så att ändringar och tilläggsar-
beten minimeras.

Ekonomisk utbildning och resultatuppföljning på avdel-
ningsnivå skall genomföras 2–3 gånger per år.

• Inköpssystem – Proceedo
Inköpssystemet Proceedo ger möjlighet till bättre pris-
jämförelser, styr inköpen mot avtalsleverantörer och hål-
ler koll på uteliggande beställningar. Utbildningsinsatser 
planeras för att fler ska kunna använda systemet.

• Inköpare
För att kunna genomföra fler egna upphandlingar som är 
bättre anpassade för våra behov och för att förhandla 
fram bättre priser och villkor med våra leverantörer, 
samt följa upp dessa, har vi anställt en inköpare. Inköpa-
ren skall även säkerställa, utbilda och följa upp, Lagen 
om offentlig upphandling (LOU).

• Dialog med ägaren
Vi behöver intensifiera dialogen med ägaren vad gäller 
ekonomiska krav.

30
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Arbetsprocesser  
och IT-system
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  Arbetsprocesser och IT-system
I vår balanserade styrmodell ser man våra fyra perspektiv: 
Kunder, Medarbetare, Fastigheter och Ekonomi. Genom 
dessa cirkulerar arbetsprocesser och IT-system. Med mo-
dellen illustreras arbetsprocesserna och systemen som 
finns i och påverkar samtliga perspektiv samt vår förmåga 
att nå våra mål. Nedan en kort beskrivning kring hur vi ser 
på och vad vi vill med kvalitets- och miljöarbetet och våra 
stora IT-system som i allra högsta grad finns i samtliga per-
spektiv. 

Kvalitet
Kvalitetsledning handlar i grunden just om att engagera 
chefer och medarbetare till att skapa nöjda kunder och en 
kostnadseffektiv verksamhet. Kvalitetsarbetet ger oss ett 
strukturerat sätt att säkerställa att vi arbetar med ständiga 
förbättringar för att nå våra mål och vår vision. Vi har se-
dan 2007 haft ett kvalitetsledningssystem som bygger på och 
är certifierat enligt ledningsprinciperna inom ISO 9001. 
Dessa ledningsprinciper är:
• Kundfokus
• Ledarskap
• Medarbetarnas engagemang
• Processinriktning
• Förbättring
• Faktabaserade beslut
• Relationshantering

I vår affärsplan kan man se att ovanstående principer finns 
med i allt vi gör. Vi har en styrmodell med kunder och med-
arbetare som perspektiv. Vi har ledarskap som en övergri-
pande strategi. Vi gör mätningar och följer upp för att få 
underlag att fatta beslut på. Relationshantering är för oss 
viktigt när det handlar om alla våra intressenter, d.v.s. 
kund, medarbetare, ägare, samarbetspartners, leverantö-
rer, politiker med flera. 

ARBETSPROCESSER

EKONOMI

FASTIGHET

KUND

MEDARBETARE

IT-SYSTEM

ÅTGÄRDA

MÄTA OCH
FÖLJA UPP

PLANERA

GENOMFÖRA

ÅTGÄRDA

MÄTA OCH
FÖLJA UPP

PLANERA

GENOMFÖRA

NULÄGE

TID

KVALITETS-
FÖRBÄTTRING

MÅL

STÄNDIGA 
FÖRBÄTTRINGAR

STANDARDISERA

STANDARDISERA

Vi använder oss av en så kallad PDCA-modellen i vårt 
förbättringsarbete där vi planerar rutiner och strategier 
för att nå målen (Plan), vi implementerar rutinerna och le-
ver värderingarna (Do). Vi mäter och följer upp (Check) för 
att kunna ta beslut om åtgärder (Act) som styr oss mot må-
let. Nedan har vi översatt denna modell till svenska.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Kvalitetsarbete är en arbetsprocess eller arbetssätt som ska 
genomsyra samtliga perspektiv och processer. Vi ser det 
inte som en separat process att sätta mål inom. Kvalitets-
målen finns därför i respektive perspektiv. Vårt miljömål är 
ett exempel på kvalitetsmål enligt detta synsätt. 

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
• Fortsatt certifiering inom ISO 9001 är en av våra övergri-

pande strategier för att nå samtliga mål och säkerställa 
en utveckling av verksamheten. 
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Miljö
På Mölndalsbostäder ser vi oss som föregångare inom mil-
jöarbetet. Vi vill föregå med gott exempel och ska alltid ha 
ett miljötänk i allt vi gör och sträva efter att våra processer 
påverkar miljön så lite som möjligt. Vi är certifierade enligt 
ISO 14001 och har ett miljöledningsprogram där fokus även 
fortsättningsvis framför allt ligger på att förbättra energi-
prestandan och en ökad andel sorterat avfall, men vi har 
även en förhoppning att komma igång med att erbjuda el-
bilsladdning för våra hyresgäster under 2018.  

ÖVERGRIPANDE MÅL
• Energianvändning <100 kWh/m2 vid 2020 års slut
• Erbjuda elbilsladdning för våra hyresgäster under 2018 
• Kontinuerligt öka andelen sorterat avfall

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
• Energiresan

Mölndalsbostäder var mellan 2007 och 2016 med i SABO:s 
skåneinitiativ, med ett övergripande mål att minska energi- 
användningen med 14 procent till och med 2016*. Vi döpte 
detta strategiska miljöledningsarbete till Energiresan. 

I vårt energiarbete ingår att se över förutsättningarna 
att ta vara på solenergi. Inför vårt projekt Gråsejen i 
Mölndals innerstad, finns solenergi som en del i vår energi-
plan då detta byggnadsprojekt har ett mycket gynnsamt 
läge för solenergin. 

2017 startade SABO ett nytt energisparinitiativ som 
presenterades på SABO:s Energikick i Örebro den 29 no-
vember 2017. Resultatet från Skåneinitiativet (2007–2016) 
presenterades också. 

Vid utgången 2016 hade vi minskat energianvändningen med ca 12 procent sedan 2007 och nådde därmed inte riktigt målet. Orsaken är bland annat  
att de energisparprojekt som planerades inför 2016 påbörjades sent på året vilket gör att vi låg kvar på samma nivå som 2015. Dock hoppas vi  
att vi kan tillgodoräkna oss dessa projekt under 2017 och därmed införliva målet (resultaten fås under våren 2018). 
Vi fortsätter att planera åtgärder för att nå vårt mer långsiktiga mål att komma under 100 kWh/m2 med en ändring av tidplanen till slutet av 2020.

* SABO:s sammanlagda mål för perioden är en minskning av energianvändningen med 20 %. MBAB gick 2007 in 
med en energianvändning (118 kWh/m2) som var lägre än SABO:s gemensamma slutmål för 2016 (122 kWh/m2).
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• Elbilsladdning
Projekt elbilsladdning för våra hyresgäster är ett arbete 
som inleddes i början på 2017. Efter inventering i vårt 
fastighetsbestånd finns nu en plan, som ett första steg, att 
påbörja byggnation av 60 stycken laddningsplatser i våra 
bostadsområden. Förutsättningarna för detta har varit 
ett samarbete med Mölndal Energi som ansvarat för den 
tekniska lösningen. Mölndal Energi har sökt bidrag för 
detta via klimatklivet och svar väntas i februari 2018. 
Därefter fattas beslut om byggstart.

• Enkelt, tryggt och fräscht att sortera
För att nå målen inom sortering är några av våra strate-
gier att det ska vara enkelt, tryggt och fräscht att sortera 
sitt hushållsavfall. Dessa parametrar arbetar vi ständigt 
med att förbättra. 

 – Enkelt genom att erbjuda full sortering i samtliga mil-
jörum med tydlig märkning på kärl samt färgkodning 
av kärl.

 – Tryggt genom närvarostyrd belysning samt fönster för 
insyn/utsikt. 

 – Fräscht med daglig rengöring och tillsyn i miljörum-
men.

• Nära samarbete med Tekniska förvaltningen 
angående utveckling av avfallshantering
Vi har tillsammans med Mölndals stad satt gemensamma 
mål för att öka andelen sorterat avfall och vi träffas regel-
bundet för att utvärdera och förbättra detta arbete. 

Resultat för 2017 erhålls våren 2018
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IT-system
Våra stora IT-system påverkar och är kritiska för en effektiv 
verksamhet. Därför är det av största vikt att vi även här tän-
ker strategiskt och hanterar de risker och möjligheter som 
finns och arbetar med ständiga förbättringar för utveckling 
av systemen och en effektivisering av verksamheten. 

För att på ett effektivt sätt kunna möta kunders och öv-
riga intressenters krav och förväntningar på oss behöver vi 
utveckla flera av de system vi har idag.

FASTIGHETSSYSTEM 
Under 2016 genomfördes upphandling av nytt fastighetssys-
tem, Xpand, som driftsattes våren 2017. Det är fortfarande 
en bit kvar innan allt är på plats i det nya systemet och vi 
arbetar kontinuerligt med utveckling och uppföljning. 

INKÖPSSYSTEM
Vårt inköpssystem Proceedo ger möjlighet till bättre pris-

jämförelser, styr inköpen mot avtalsleverantörer och håller 
koll på uteliggande beställningar. Målet är att de flesta inkö-
pen skall gå via inköpssystemet för att på så vis få inköpen 
genomförda till bästa pris och med avtalade leverantörer.  
Även skall så kallad ordermatchning kunna ske mot inkom-
mande fakturor vilket kommer snabba på fakturaflödet. 
Under 2018 kommer vi att utbilda fler i systemet då vi har en 
ny inköpare på plats. 

INTRANÄT MED DOKUMENTERAT LEDNINGSSYSTEM
Intranätet används för intern kommunikation och för vissa 
direktkopplingar mot interna system, bland annat vårt do-
kumenterade ledningssystem. I takt med att organisationen 
vuxit är det nu viktigt att vi kan säkerställa att medarbe-
tarna enkelt och smidigt kan hitta den information de behö-
ver i sitt arbete. Under 2018 kommer detta arbete att påbör-
jas och målet är att vi 2019 har ett komplett system på plats.
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