Hållbarhets- och
årsredovisning

2019

”Vi bygger och förvaltar inte
bara en bostad, vi bygger och
förvaltar någons hem”
Marie Werner, vd Mölndalsbostäder
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Året som gått
Intervju med Marie Werner, vd

Hur medverkar Mölndalsbostäder
till att bygga en hållbar attraktiv stad?
– Som bostadsbolag vill vi kunna erbjuda bra hyresrätter, men
även bidra till en levande stad. Livet mellan husen är minst lika
viktigt för känslan av att komma hem. Den känslan ska börja
långt innan lägenhetsdörren och innefatta fungerande kollektivtrafik, torg och mötesplatser, butiks- och restaurangutbud, samt
trygghet, belysning, gator- och grönytor.
Framgångsrik samhällsutveckling innebär också en stor portion
omvärldsbevakning, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi
behöver planera för kommande generationer. Idag står vi inför
frågor som berör resurshushållning, uppvärmningsalternativ, val
av byggmaterial, laddning för elbilar, cykelparkering och rökfria
miljöer, för att nämna några.
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Vi bygger och förvaltar inte bara en bostad, vi bygger och förvaltar någons hem. Den estetiskt tilltalande bostadsmiljön inomhus och utomhus ska kombineras med förutsättningar för ett
praktiskt vardagsliv. Det är också något som jag och mina
kollegor på Mölndalsbostäder vill vidareutveckla i dialog med
nuvarande och kommande hyresgäster.

Varför har ni infört
rökfritt i nyproducerade hus?
– I samband med det utökade rökförbudet på allmän
plats, kändes det är rätt i tiden att ta steget.
Rökning är en stor källa till de störningsanmälningar som
vi hanterar idag. Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster
hälsosamma boendemiljöer och just detta efterfrågas
av många hyresgäster. Vi välkomnar så klart även
rökare till alla våra bostadshus, under förutsättning
att man följer de regler som gäller.

Hur ser du på
hållbart ledarskap?
– Under året har vi genomfört en omorganisation för att
skapa en effektivare förvaltning. Ledarskap bygger i mångt
och mycket på att se och finnas närvarande för sina medarbetare. En gemensam plattform och samsyn är viktiga
framgångsfaktorer för ett hållbart ledarskap.
För att lyckas med nya utmaningar och känna inspiration,
krävs glädje där god hälsa är en viktig pusselbit.
Därför har vi under året haft stort fokus på friskvård i
olika former för alla medarbetare.
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14,3%

pågående byggnadsprojekt 2019

soliditet

Vår vision
– En bättre
värd i Mölndal
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3 757

antal hyresrätter, varav

817

är specialfastigheter
– äldreboenden,
förskolor och gruppboende enligt LSS

i Hyresgästföreningen
Västra Götalands
mätning Nöjd
hyresgäst-index

83
medarbetare

Hög efterfrågan
hyresrätter

Marknadsvärde Mkr

Vi ligger
topp 5
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förnyelsebar el
Mölndalsbostäder köper bara el
från förnybara energikällor.

6 696
Kvm lokaler

55 872

%

Tidningar

100% av våra
hyresgäster har
möjlighet att
sortera sitt
hushållsavfall.

Vi utvecklar Mölndal
Mölndalsbostäder är ett allmännyttigt, kommunalt bostadsbolag som ägs av Mölndals
stad. Vårt huvudsakliga uppdrag är att tillföra
Mölndals kommun attraktiva hyresbostäder för
alla oavsett inkomst, ursprung, ålder eller typ
av hushåll. Vi bygger och förvaltar även gruppboenden enligt lagen om särskilt stöd (LSS)
och kooperativa hyresrätter.
I dag äger och förvaltar vi vi cirka 3 800 hyresrätter och av dessa är drygt 800 specialanpassade för särskilt boende eller kooperativa
hyresrätter.
Vi arbetar även med uthyrning av lokaler för
verksamheter och butiker i anslutning till våra
bostäder. Under de senaste åren har vi utökat
vår närvaro i Mölndals innerstad genom upp-

byggnaden av kvarteren Hajen och Gråsejen,
som med sina butiker i marknivå ligger centralt
placerade i staden.
Mölndalsbostäder är medlem i Sveriges
Allmännytta, som är en bransch- och intresseorganisation med över 300 anslutna allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag
över hela Sverige.
Mölndalsbostäder har som allmännyttigt
bolag ett uppdrag att medverka till utveckling
av Mölndal. Att förvalta bostäder är vår kärnverksamhet och utöver det tar vi ett långsiktigt
ansvar för att utveckla kommunen och skapa
levande och trygga bostadsområden. Vi vill att
ett boende hos Mölndalsbostäder ska innebära
valfrihet, trivsel och delaktighet.

Kv Hajen
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Våra områden
Område
Bifrost
Bosgården
Mölndals innerstad
Eklanda
Jungfruplatsen
Krokslätt/Toltorp
Kvarnbyn
Kållered
Lindome
Åby
Östra Mölndal

Kartnummer
1, 2, 34
28, 31, 32		
3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10
13
15
16, 17, 18
19, 20, 21, 22
24, 25, 26
29, 30			
11, 12, 14, 23, 27, 32, 33

Se komplett fastighetslista i slutet av årsredovisningen
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Pågående byggnadsprojekt 2019
35 Gråsejen (Bergmansgatan 4–6 och
Bergmansgatan 8–10)
36 Kungsbackavägens gruppboende enligt LSS
37 Kärrahöjdvägens gruppboende enligt LSS
38 Guldvingegatans gruppboende enligt LSS
Läs mer om gruppboenden på sidan 26
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Hållbarhet för
Mölndalsbostäder
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Vår syn på hållbarhet utgår från att Mölndalsbostäder ska vara en långsiktig aktör inom segmentet bostäder och fastighetsförvaltning i Mölndal. Vår målsättning är nöjda kunder, motiverade
medarbetare och en nöjd ägare. Vi vill också bidra
till utvecklingen av Mölndals innerstad, för att
skapa en stad där många vill bo, leva och bedriva
verksamheter, i dag och i framtiden.
2019 är första året som Mölndalsbostäder
genomför en hållbarhetsredovisning. Den är
framtagen enligt Global Reporting Initiative
(GRI). I enlighet med GRI har vi under året
utfört kartläggningar av vårt hållbarhetsarbete
utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga
aspekter.
Vi har genomfört intressentdialoger och
väsentlighetsanalyser, för att identifiera vilka
frågor som är väsentliga för oss att arbeta med,
där vi har möjlighet att kunna bidra på ett bra
sätt. Genom att kontinuerligt arbeta med dessa
frågor kan Mölndalsbostäder skapa värde, inte
bara för det egna bolaget, utan även för våra
kunder, medarbetare, ägare, leverantörer och
samhället i stort.

Intressentdialog
I dialog med våra intressenter har vi identifierat det vi anser vara de viktigaste hållbarhetsaspekterna för verksamheten. Intressenterna är olika aktörer som vi som bolag samverkar med, påverkar och blir påverkade av. Genom workshops, intervjuer och enkäter har intressenterna svarat på
vilka hållbarhetsfrågor de tycker är viktigast för Mölndalsbostäder att arbeta med.
De viktigaste intressenterna för Mölndalsbostäder är våra hyresgästerna. Vår ägare, våra medarbetare och leverantörer är också viktiga parter, eftersom de alla på olika sätt är delaktiga i hur
vår verksamhet fungerar.
Intressentdialogerna har givit följande prioriterade fokusområden:
• Arbeta för att minska klimatpåverkan vid nyproduktion
• Långsiktigt underhålla och utveckla våra fastigheter
• Arbeta för att minska energianvändning
• Satsa på förnybara fossila bränslen
Dessa fyra fokusområden har sedan tagits hänsyn till i arbetet kring att ta fram våra prioriterade
hållbarhetsområden. Läs mer om dessa på sidan 12.

Med följande grupper av intressenter har dialog skett:
Vilka

Hur

Ägare

Djupintervjuer har genomförts med medlemmar i bolagets styrelse
samt Kvarnfallet Mölndal AB*

Hyresgäster

En enkät har skickats till våra hyresgäster och en djupintervju har genomförts med 20 hyresgäster. Intervjuerna har genomförts med både hyresrättsinnehavare och lokalhyresgäster.

Medarbetare

Workshops kring hållbarhetsfrågorna har skett med medarbetarna.

Leverantörer

Intervjuer har genomförts med ett urval av våra största entreprenörer och
projektörer.

*Mölndalsbostäder ägs till 100 procent av Kvarnfallet Mölndal AB, som ägs av Mölndals stad.
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Sex prioriterade hållbarhetsområden
För att komma fram till vilka hållbarhetsområden som
är av störst vikt för Mölndalsbostäder att fokusera på
har en väsentlighetsanalys genomförts. Som grund för
den analysen fanns resultatet från intressentdialogerna,
ägardirektivet samt bolagets befintliga ekonomiska,
sociala och miljömässiga påverkan.
Analysen resulterade i sex prioriterade områden som
kommer att utgöra grunden för Mölndalsbostäders hållbarhetsarbete under de kommande åren. Vi arbetar även
med att definiera mål och risker för våra hållbarhetsområden.
På sidorna 14–15 kan du läsa mer om våra sex hållbarhetsområden
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Effektiv
resursanvändning

Hållbart
boende

Hållbar
nyproduktion

Trygga och attraktiva
bostadsområden

Långsiktigt underhåll
och utveckling

Hälsa och
arbetsmiljö
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Effektiv
resursanvändning

Hållbart
boende

Hållbar
nyproduktion

För oss som fastighetsägare innebär energiförbrukningen i våra hus
och dess skötsel en stor del av
vår ekonomiska och miljömässiga
påverkan. Därför ska vi verka för
att minska vår energiförbrukning
och minimera klimatpåverkan i
vår förvaltning.

Vi vill skapa möjligheter för våra
hyresgäster att leva hållbart.
Därför menar vi att det är viktigt
att våra hyresgäster har inflytande
över sitt boende. Vi vill verka för
en ökad dialog och kommunikation med våra hyresgäster och ge
valmöjligheter i boendet.

Med perspektiv på resursanvändning har vi under året arbetat med
följande frågor:
• Inköp av fossilfri värme
och el. Vi ska vara helt
fossilfria senast år 2030 i
enlighet med vårt deltagande
i Klimatinitiativet, som är 		
Sveriges Allmännyttas upprop
för att ökad hållbarhet
• Vi arbetar för att vår fordonsflotta helt ska drivas av fossilfria drivmedel
• Minskad energianvändning
i våra hus. Exempelvis genom
att använda huset som energilager, för att minska de 		
effekttoppar som uppstår
under årets kalla dagar och 		
därmed minska energiförbrukningen
• Vi uppgraderar våra äldre 		
ventilationssystem

Med perspektiv på hållbart boende
har vi under året arbetat med
följande frågor:
• Vårt tillvalssystem Plusval
• Kommunikation och information till hyresgäster
• Parkeringsplatser med 		
laddstolpar för elbil
• Genomtänkta miljörum för 		
sortering av hushållsavfall
• Deltagande i utvecklings-		
projekt, såsom returburkar
för insamling av matfett

Vi har ett behov av att anpassa
byggandet efter vårt klimat, nu
och enligt framtida prognoser.
Det gör vi för att minska vår egen
klimatpåverkan, men även för
att få en långsiktig och robust
nyproduktion. Vi arbetar med att
utveckla våra bostadsområden
och deltar även i utvecklingen av
Mölndal. För att skapa ett gott
liv för hyresgäster och invånare i
kommunen arbetar vi med frågor
kring mobilitet, mötesplatser
samt service och rekreation.
Med perspektiv hållbar nyproduktion har vi under året arbetat med
följande frågor:
• Klimat- och miljöanpassning
av våra bostäder och byggnader
• Hållbara materialval
• Sociala upphandlingsvillkor

Trygga och attraktiva
bostadsområden

Långsiktigt underhåll
och utveckling

Hälsa och
arbetsmiljö

Inkluderande områden med hög
grad av trygghet och sociala
ytor där man kan känna tillhörighet skapar social hållbarhet
och stärker våra bostadsområdens attraktionskraft. Som
samhällsbyggare engagerar vi
oss i projekt som utvecklar våra
områden, gärna tillsammans med
de boende, verksamheter och
samhällsaktörer i närområdet.
Våra områden ska upplevas som
väl genomtänkta när det gäller
områdets identitet, där utemiljö
och trygghet är viktiga faktorer.

När vi bygger och förvaltar gör vi
det med grundtanken att byggnader ska framstå som attraktiva
i många år. Därför har vi alltid
ett långsiktigt perspektiv när vi
underhåller och utvecklar våra
fastigheter. Materialval ska göras
med utgångspunkten att valen ska
vara hållbara och klimatsmarta
över tid. Vi arbetar också för att
följa med i teknikutvecklingen så
att även äldre fastigheter förblir
attraktiva.

Medarbetare som mår bra och
har en trygg och säker arbetsplats
är en förutsättning för att kunna
driva en framgångsrik verksamhet. För oss innebär detta att vi
jobbar aktivt med friskvårdssatsningar för att öka vår frisknärvaro.
Vi jobbar kontinuerligt med att se
över vilka kemikalier, maskiner
och verktyg vi använder för att
minska såväl miljöpåverkan som
risker för våra medarbetare.

Med perspektiv på trygga och
attraktiva bostadsområden har vi
under året arbetat med följande
frågor:
• Belysning, gemensamhetsytor,
utemiljö samt områdens 		
identitet, exempelvis Mölndals
innerstad
• Fastighetsskötsel i egen regi,
vilket medför att våra hyresgäster upplever trygghet i 		
vår närvaro
• Stödjande av projekt i lokal-		
samhället, såsom Attraktiva
Åby, Bifrostprojektet och 		
BID Kållered

Med perspektiv på långsiktigt
underhåll och utveckling har vi
under året arbetat med följande
frågor:
• Vi ser över säkerheten i våra
bostadsområden
• Vi utökar vår digitala närvaro
• Vi gör hållbara materialval
• Vi ser över våra hyresgästers
infrastruktur vad gäller bred band

Med perspektiv på hälsa och
arbetsmiljö har vi under året
arbetat med följande frågor:
• Genomförda friskvårdsaktiviteter och hälsocoachning
• Kontinuerligt utbyte av 		
bensindrivna verktyg 		
till eldrivna
• Uppdaterade riktlinjer för 		
likabehandling
• För en säker och hälsosam 		
arbetsmiljö, har vi förberett 		
övergång till ISO45001.
• Vi byter ut och utbildar kring
farliga kemikalier och material
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Kundnära förvaltning
visar vägen för framtiden
Vi vill att man som hyresgäst hos Mölndalsbostäder
ska uppleva valfrihet, trivsel och delaktighet. Det
skapar vi genom att tillföra en rad faktorer, där
möjligheten att kunna påverka den egna boendemiljön är en viktig pusselbit.
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Kundnära förvaltning
Under året har en omorganisation genomförts
som omfattar förvaltningsområdet. Förändringen har genomförts för att skapa bättre
förutsättningar för ett nära ledarskap. Den nya
organisationen är skalbar på ett sätt som gör
att den enkelt kan förändras och utvecklas över
tid. Omorganisationen har medfört att våra
förvaltare nu har personalansvar för de fastighetsarbetare som arbetar inom ett särskilt
förvaltningsområde. Vi har anledning att tro att
det här blir ännu bättre för kunden, när förvaltare
och fastighetsarbetare arbetar i team.
Skötsel i egen regi
Merparten av Mölndalsbostäders dagliga skötsel av våra fastigheter sker i egen regi, vilket
gör att våra hyresgäster ofta ser och träffar
våra medarbetare i sina bostadsområden. Vi
är synliga i våra områden under arbetstid på
vardagarna, men även under kvällar, nätter och
helger då vi har jourbemanning. Det ökar tryggheten för våra hyresgäster och vi får dessutom
en större översikt på vad som händer i våra
bostadsområden. Det innebär också att våra
medarbetare kan vara proaktiva och själva
upptäcka underhållsbehov eller brister i
våra hus och utemiljöer, samtidigt som det
skapar en ökad känsla av trygghet för
våra hyresgäster.

Plusval
Plusval är Mölndalsbostäders tillvals- och
underhållssystem för det egna boendet, som vi
utvecklat tillsammans med Hyresgästföreningen. Syftet är att kunna ge våra hyresgäster ett
ökat inflytande över sin bostad. Det innebär att
våra hyresgäster kan renovera valda ytor i det
egna boendet när de själv vill och har möjlighet. Konceptet har fått mycket positiv respons
och vi har under året planlagt för att vidareutveckla tjänsten, så att det blir både enklare och
tydligare för kunden att beställa underhåll och
tillval och samtidigt ha översikt över kostnader.
Att ge det lilla extra till våra kunder
Att ge våra kunder det lilla extra är till stor del
ett proaktivt jobb. Att ställa sig i kundens skor
och att sen försöka överträffa det som kunden
förväntar sig. Vårt kundlöfte innebär att vi alltid
ska återkoppla inom två arbetsdagar oavsett
vad ärendet gäller eller vem som kontaktas
inom bolaget. Under 2019 har vi arbetat med
införandet av en ny rutin, där vi hör av oss
till kunden efter att service utförts eller ett
uppdrag avslutats, för att säkerställa att allt är
till belåtenhet.
Huskurage
Mölndalsbostäder stödjer Huskurage, en ideell
förening med mål att förebygga och förhindra
våld i nära relation. Huskurage bidrar med en
policy och rådgivning kring vilka möjligheter
som finns att agera och hur grannar kan visa
omtanke och omsorg vid oro för att någon
far illa.

Uthyrning
Vår uthyrning av hyresbostäder består av
befintligt bestånd och nyproducerade bostäder.
Mölndalsbostäders lediga hyresrätter hyrs ut
genom Boplats Göteborg, en marknadsplats
för bostadssökande i Göteborgsregionen. För
att kunna anmäla intresse för en hyreslägenhet
i Mölndalsbostäders bestånd behöver man
vara registrerad sökande på Boplats.
Enligt samarbetsavtal med Mölndals stad
ska Mölndalsbostäder även verka för att våra
lediga lägenheter ska komma staden till gagn
för prioriterade målgrupper.
Laddstolpar för elbilar
Under våren 2018 påbörjades ett arbete med
att installera laddstolpar för elbilar i våra
bostadsområden. Arbetet har därefter fortsatt
under första kvartalet av 2019 och idag finns
sammanlagt 70 laddplatser utplacerade i våra
områden för att ge våra hyresgäster möjlighet
att kunna parkera och ladda sin elbil nära
hemmet.
Projektet är ett samarbete mellan Mölndalsbostäder och Mölndal Energi, med bidrag från
Naturvårdsverket och Klimatklivet.
Trivsel och trygghet
För ökad trivsel och trygghet, har Mölndalsbostäder en anställd boendekonsulent. Hit kan
våra hyresgäster vända sig för att prata om boendefrågor. Ärendena är breda och kan handla
om frågor kring hyresinbetalningar såväl som
störningsärenden och frågor om trygghet.
Budget- och skuldrådgivning
Vem som helst kan hamna i en situation där
pengarna plötsligt inte räcker till. Ekonomiska
problem kan i värsta fall leda till att hyreskontraktet förloras. Mölndalsbostäder har därför
inlett ett samarbete med socialtjänsten för att
förhindra vräkningar. Mölndal stads budgetoch skuldrådgivare, har en gång i månaden
funnits på plats hos Mölndalsbostäder, för att
under informella former finnas tillgänglig för
enskilda samtal med hyresgäster i behov.
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Uthyrningsstatistik 2019, antal
Nytt kontrakt via Boplats 				
Intern omﬂyttning 		

158 st

57 st

Direktbyte, intern

33 st

Direktbyte, en part extern

24 st

Särskild förtur enligt policy

7 st

Förtur nyanlända

7 st

Kommunal förtur

6 st

Rivningskontrakt

0 st

Omsättning på lägenheter, %
Omsättningen på lägenheter inom Mölndalsbostäder
är låg, 10 procent, med viss variation mellan våra olika
bostadsområden. I genomsnitt bor en hyresgäst hos
Mölndalsbostäder i 8,5 år.
2019		
2018

10%
12%

Hemsida och Mina sidor

Kundmottagning
Felanmälan

Sociala medier

Vi möter våra kunder där de är
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Kundtidning

Meddelanden via SMS

Felanmälan dygnet runt
Vår bemannade felanmälan tar emot serviceoch felanmälningar som rör bostäder och
fastigheter under kontorstid. Under kvällstid
och helger finns möjlighet att logga in på
Mina sidor för att anmäla fel. Utöver ordinarie
öppettider finns även vår jourverksamhet som
hanterar teknisk service under kvällar och
helger om det finns risk att människor eller
fastigheter kan komma till skada.

Kundmottagning
I vår kundmottagning strävar vi efter att ha ett
personligt tilltal i vårt möte med kunder. Vi lyssnar och tar oss tid att förklara när hyresgäster,
leverantörer eller bostadssökande besöker
kundmottagningen.
Inför advents- och julhelgerna påminner vi
om vikten av att ha en fungerande brandvarnare.
Vi bjuder därför in till en batteribytardag, där de
som behöver ett nytt batteri kostnadsfritt kan
få det, tillsammans med gott fika.

Hemsida med Mina sidor
Mölndalsbostäders hemsida har tillgänglighetsanpassats för att kunna uppfylla den
skärpta lagen om tillgänglighet inom digital
offentlig service, som trädde i kraft i januari
2019. Hemsidans syfte är att tillföra information till befintliga hyresgäster, blivande
hyresgäster och andra intressenter.
Tjänsten Mina sidor finns för att våra hyresgäster ska ha möjlighet att göra felanmälningar dygnet runt, boka tvättstuga var du än
befinner dig, samt följa upp betalningar och
avtal med oss. Under året har vi tagit fram en
strategi för att kunna vidareutveckla tjänsten
Mina sidor.

Kundtidning
Vår kundtidning Min värd utkommer fyra gånger
per år. Min värd delas ut direkt till alla våra hyresgäster och innehåller viktig information och
mervärde i form av reportage och inspiration
kring boendefrågor och närområdet. Under
året har vi haft ett samarbete med Mölndal
stads Tekniska förvaltning, som förfogat över
fyra sidor i tidningen med information och
inspiration kring hållbarhetsfrågor i samband
med exempelvis hushållens avfall. Kundtidningen
publiceras även som digital, tillgänglighetsanpassad upplaga, med möjlighet att få texten
uppläst.
Familjedag
I september gick Mölndalsbostäders familjedag av stapeln. Alla hyresgäster bjöds in till
en heldag på Gunnebo Slott och Trädgårdar,
med samvaro och aktiviteter för gammal som
ung. Det blev en fin brittsommardag som gav
mersmak. Att kunna träffa våra hyresgäster
i ett sammanhang som skapar möjlighet
till nya möten, mellan grannar och även i
relationen hyresvärd och hyresgäst, gör att vi
även fortsättningsvis planerar att genomföra
familjedagar.
Meddelanden via SMS
För att kunna skicka meddelanden till enskilda
hyresgäster eller till hyresgäster inom ett
geografiskt avgränsat område, har vi tagit
fram en lösning för att sända SMS med viktiga
meddelanden som ett komplement till övrig
kommunikation.
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Vi tror på delaktighet
och transparens
Nöjda hyresgäster hänger ihop med nöjda och
motiverade medarbetare. Vårt mål är att alla våra
medarbetare ska trivas på sin arbetsplats.

20

En engagerad arbetsgivare
Alla medarbetare är Mölndalsbostäders
ambassadörer och en förutsättning för detta
är ett väl förankrat värdegrundsarbete som
alla känner sig delaktiga i. Vi vill erbjuda våra
medarbetare en arbetsmiljö där vår kultur,
baserad på mod, tydlighet, delaktighet och
trovärdighet, utgör en naturlig del av vår
vardag. En målmedveten satsning på personlig
utveckling, delaktighet, bra arbetsmiljö och en
satsning på friskvård i olika former ska bidra
till att Mölndalsbostäder ses som en attraktiv
arbetsgivare.
Enhetligt ledarskap
Vi har under året påbörjat ett ledarskapsprogram för alla chefer och arbetsledare inom
organisationen med syftet att främja en gemensam ledarskapskultur. Genom att ge ledare förutsättningar att utöva ett gott ledarskap
ökar vår förmåga att utveckla både medarbetarskap och vår organisation.
Delaktighet
Delaktighet och transparens är viktiga frågor
för oss, det gör att vi involverar alla våra
medarbetare i strategiska frågor. Det kan till
exempel ske genom medarbetarkonferenser,
arbetsplatsträffar och olika arbetsgrupper
där vi tillsammans arbetar med frågor kring
vår framtid. Under året har vi genomfört ett

Mia Forsman, HR-strateg
stort arbete kring utveckling av vår gemensamma värdegrund, ett arbete som vi kommer att
fortsätta med under kommande år.
Balans i livet
Att arbeta för en sund balans mellan arbete
och fritid ser vi som en av nycklarna till både
god hälsa och gott arbetsresultat. Därför erbjuder vi alla medarbetare friskvårdsbidrag och
möjlighet till en motionstimme i veckan under
arbetstid. Hälsoinspiratörer har till uppgift att
motivera och inspirera alla medarbetare till ett
mer hälsosamt liv. Det sker bland annat genom
föreläsningar, evenemang och andra initiativ
för att inspirera till träning och att äta både
sunt och gott. Utgångspunkten är var varje
individ befinner sig i sin egen hälsoresa.
Så hanterar vi tillbud och olyckor
Vi följer upp tillbud och olyckor som sker i
samband med arbete i nära samarbete med
våra skyddsombud.
Under hösten 2019 har vi genomfört en

Vår syn på en jämlik arbetsplats ligger till grund för våra rekryteringar. Vi vill vara en inkluderande arbetsplats
som ser varandras olikheter som tillgångar och vi arbetar för att Mölndalsbostäder ska återspegla hur
samhället i övrigt ser ut

informationskampanj på våra arbetsplatsträffar för att lägga tonvikt på användande av
vårt ärendehanteringssystem i samband med
tillbud och olyckor, för att skapa en ännu bättre
och säkrare arbetsplats.
En jämlik arbetsplats utan diskriminering
Vår plan för en jämlik arbetsplats innehåller
information om vilka diskrimineringsgrunderoch former som finns, hur likabehandlingsarbetet hänger samman med det systematiska
arbetsmiljöarbetet, vad trakasserier och
kränkande särbehandling är samt våra rutiner
i det fall vi skulle drabbas av detta. En jämlik
arbetsplats utan diskriminering kommer att
vara ett förstärkt tema på arbetsplatsträffar
under det kommande året. Vår syn på en
jämlik arbetsplats ligger också till grund för
våra rekryteringar. Vi vill vara en inkluderande
arbetsplats som ser varandras olikheter som

tillgångar och vi arbetar för att Mölndalsbostäder ur medarbetarsynpunkt i högre grad ska
återspegla hur samhället i övrigt ser ut.
En lönekartläggning har visat att det inte förekommer osakliga löneskillnader inom bolaget.
Men det är tydligt att vissa befattningar är
mer kvinno- respektive mansdominerade. I vår
annonsering av rekryteringar strävar vi efter att
rikta oss mot en bred målgrupp, för att kunna
attrahera fler sökande med förhoppning om att
minska en sned fördelning.
Rekryteringar
Under 2019 har vi välkomnat sju nya medarbetare och sex har lämnat bolaget. Med tanke på
det stora antalet ansökningar till de tjänster vi
annonserat ut bedömer vi att både fastighetsbranschen och Mölndalsbostäder är attraktiva
arbetsgivare.

21

22

Verksamhetsutveckling
Generellt ligger fastighetsbranschen efter inom
digitalisering och vi har under året genomlyst
flera viktiga arbetsprocesser, som behöver
följa utvecklingen av tjänster och förändringar
i vår omvärld. Det handlar exempelvis om
vår telefoni och digitala arbetsplats. Vi ökar
vår attraktionskraft, både som hyresvärd och
arbetsgivare, genom att arbeta med våra processer och att ta fram verktyg som ger positiv
återverkan för båda parter.
Krisberedskap
Ibland inträffar plötsliga och traumatiska händelser som ingen kan förutse. Under året har
vi arbetat fram en ny krisplan och tagit fram
riktlinjer för säkerhet på kontoret. Krisplanen
inbegriper olika scenarion och har en tydlig plan
för arbetet ut ur en eventuell kris.
Utöver vår egen beredskap för kris som kan
drabba oss, ska vi även kunna vara behjälpliga
vid en kris inom Mölndals Stad.
Certifiering inom ledningssystem
och arbetsmiljö
Under året har ett arbete pågått för att anpassa
och förbereda för en övergång till den nya
standarden ISO 45001, som är en internationell
standard för ledningssystem för arbetsmiljö.
Den behandlar arbetsmiljöarbetet och ställer
bland annat krav kring säkerhet, psykosocial
arbetsmiljö, ledningens engagemang och
medarbetarnas delaktighet.

Många av våra sommarjobbare bor också i
våra områden
Sommar- och ungdomsjobb
Varje år anställer Mölndalsbostäder ungdomar
som sommarjobbare i vår fastighetsskötsel,
där de får möjlighet att arbeta i våra bostadsområden med olika sysslor. 25 ungdomar
mellan 18–30 år sommarjobbar som vikarier
för våra ordinarie fastighetsarbetare. Fyra ungdomar mellan 16–17 år får möjlighet att arbeta
i team tillsammans med våra fastighetsarbetare,
för att på så sätt få en inblick i arbetet och
utföra enklare arbetsuppgifter såsom att rensa
ogräs, klippa häckar och röja i cykelrum.
Många av de som sommarjobbar bor i våra
bostadsområden och vår förhoppning är att
arbetet ska inspirera till ansvar för det egna
bostadsområdet, som sträcker sig långt efter
sommarjobbets slut.

Kvinna

Man

Total

Tjänstemän

Frisknärvaro % (heltidstjänster)

93,3

96,0

95,5

Kollektivanställda

86,3

94,2

93,1

Totalt

91,4

94,7

93,7

Antal deltid per kön

2 st

Personalomsättning

7,20 %

varav en kvinna
och en man.

83

Internrekrytering

2 st
varav en kvinna
och en man.

Anställningstid
i snitt:

12 år

Antal anställda

Kvinna

Man

Total

20,4

17,1

37,5

7,5

46,7

54,2

27,9

63,8

91,8

Tjänstemän
Kollektivanställda
Totalt

174 337
Arbetsplatsolyckor

7
Varav fem tjänstemän
och två kollektivanställda

medarbetare

varav 59 män och 24 kvinnor.
Fördelningen i bolaget som helhet är
71 procent manliga medarbetare och
29 procent kvinnliga medarbetare.

Arbetstimmar, totalt antal:

Antal nyanställda 2019
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Antal tillbud 2019: 6
Antal olyckor 2019: 7

Åldersfördelning tillsvidareanställda
(heltidstjänster)

19-29 år

3

1

30-49 år

16

13

50-69 år

40

10

Intervju med Peter Olsson,
lokaluthyrare hos Mölndalsbostäder

Hur ser Mölndalsbostäders
strategi ut för innerstaden?

24

– De som flyttar till Mölndals innerstad i dag
förväntar sig ett modernt och attraktivt utbud
av restauranger och service. Vi vill skapa
levande, småskaliga kvarter med ett utbud
som kompletterar det som finns i övriga
innerstaden och i Mölndal Galleria. Under den
senaste tiden har vi haft stort fokus på Bergmansgatan, där vi har byggt totalt åtta nya
lokaler för olika verksamheter. Bergmansgatan
blir ett nytt stråk i innerstaden och vi vill bidra
till att närmiljön blir trygg, trivsam och prydlig.

Vilka utmaningar har
funnits under byggtiden?
– Det är naturligtvis en utmaning att verka
på en adress som också är en byggarbetsplats. Vi har arbetat hårt för att hålla
innerstaden levande under tiden som de
stora byggprojekten har pågått, både våra
egna och andras. Det gäller att vara uthållig
och ha ett komplett utbud av restauranger,
butiker, kultur och annan service. Nu känns
det fint att se hur bra allting börjar bli.

Hur skapas en långsiktigt
hållbar innerstad?
– Ett bra flöde av människor under en
stor del av dygnets timmar är viktigt. Fler
människor, som bor eller bara arbetar här,
är bra för Mölndal och därför också bra för
våra hyresgäster.
Det är viktigt att innerstaden kan erbjuda ett
utbud och upplevelser som Mölndalsborna
efterfrågar över tid.

Vi utvecklar Mölndal som
bostads- och verksamhetsort
Mölndal är en viktig del av Göteborgsregionen
och befolkningstillväxten är alltjämt positiv.
Mölndals innerstad har under flera år befunnit sig
i ett skede av förändring och omdaning. Här skapas
en modern stadskärna med plats för boende,
handel, arbete och fritid. Mölndalsbostäder är en
av de största aktörerna i innerstaden när det gäller
bostäder och lokaler och är delaktiga i stadens
strategiska arbete kring att skapa en hållbar och
attraktiv stad.
Nya bostäder
Förutom att förvalta och hyra ut våra befintliga
bostäder är en av våra viktigaste uppgifter att
utveckla Mölndal som bostads- och verksamhetsort. Mölndalsbostäder är i dag den enskilt
största fastighetsägaren i Mölndal när det
handlar om hyreslägenheter. I år har fokus
legat på nyproduktion av hus på Bergmansgatan, kvarteret Gråsejen. Husen färdigställs
under våren 2020 och omfattar 106 hyresrätter.
Lokaler på Bergmansgatan
Mölndalsbostäders kommersiella lokaler är
framförallt koncentrerade till Mölndals innerstad, men finns även i viss utsträckning i våra
bostadsområden. I kvarteret Gråsejen har
skapats åtta lokaler i gatuplan för restaurangoch butiksverksamheter.
Samverkansavtal för en levande innerstad
Mölndalsbostäder är en aktiv part i en nybildad
samverkan mellan Mölndals stad, Fastighetsägarföreningen, Företagarföreningen i Mölndals innerstad och Mölndal Galleria Fastighets

AB. Parterna har under 2019 träffat ett avtal
om samverkan som avser Mölndals innerstad.
Målbilden för samverkansavtalet är att Mölndals innerstad ska vara en stadskärna som

Lokaler*
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Antal kontrakt/lokaler

Yta, kvm

84

15 110

Kommunala lokaler

70

37 374

Egna lokaler

20

2 746

Kommersiella lokaler**

* Exklusive mindre förråd som hyrs ut till externa lokalhyresgäster.
** Varav fyra vakanta lokaler på sammanlagt 980 kvm, vilket utgör 1,77%
av det totala lokalbeståndet.

fungerar som ett samlande stadsrum för allt
fler Mölndalsbor och besökare. Stadsrummet
ska tillmötesgå de krav på utbud som krävs
för att fylla den rollen. Här är faktorer som
stadskaraktär, gestaltning, trygghet och utbud
grundläggande delar. Samtliga parter har
genom avtalet förbundit sig att bidra till ett
förverkligande av målbilden för att skapa en
innerstad som håller över tid.
Samverkan i Kållered
Nu ligger fokus på utbyggnaden av Kållered
och en antagen detaljplan gör det möjligt att
bygga 450 nya bostäder i centrala Kållered.
BID Kållered är en ekonomisk förening som
startats på initiativ av Mölndals Stad och har
som syfte att tillsammans med lokala aktörer
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långsiktigt samverka för att utveckla Kållered
centrums trygghet och attraktionskraft, för att
därigenom stimulera handelsutveckling, nya
etableringar och boende.
Styrelsen för BID Kållered består av representanter från Mölndals Stad, Mölndalsbostäder,
Fastighetsägarna GFR och Samhällsarbete
Kållered. Medlemmar är Mölndals Stad och
fastighetsägare i Kållered, näringsverksamheter och organisationer. Finansiering sker
via medlems- och serviceavgifter från samverkansgruppens medlemmar.
Huvudområdet för samverkansinsatser har
under året varit trygghet. En insikt har varit att
trygghet är en förutsättning för att kunna utveckla en plats. Synpunkter har inhämtats från
föreningens medlemmar, med tankar och idéer
om hur vi tillsammans kan utveckla Kållereds
centrum för framtiden med tanke på hållbar
utveckling, fler och bättre verksamheter, engagerade medborgare och ett attraktivt Kållered.
Lindome centrum
Mölndalsbostäder är en aktör i den kommande
utvecklingen av Lindome centrum. I samarbete
med Mölndals Stad och andra exploatörer
strävar vi efter att skapa ett centrum som håller även in i nästa generation, i samklang med
stadens ambitioner om framtida bostadsexploateringar i närområdet.
Gruppboenden
Mölndalsbostäder bygger och förvaltar
gruppboenden enligt LSS* i syfte att tillgodose
Mölndals stads behov av gruppboenden.
* Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Tillsammans med Mölndal stads vård- och
omsorgsförvaltning har två olika konceptbyggnader tagits fram, som uppförts på flera
byggbara ytor runtom i Mölndals kommun.
Erfarenheter från varje enskilt projekt identifieras, värderas och läggs till i nästa projekt för
att åstadkomma bästa möjliga optimering och
resultat. Därutöver har vi möjlighet att erbjuda
flexibilitet och anpassningsmöjligheter vid
eventuella särskilda behov.
Inom vår nyproduktion av hyresrätter har vi
även möjlighet att inom de planerade fastigheterna öronmärka bostäder i samarbete med
Mölndals stad, vilket gör att vi kan planera in
gruppboenden även inom planerade hyresfastigheter.
Belysning i våra bostadsområden
Vi har under de senaste fyra åren successivt
bytt ut all äldre belysningsteknik mot LEDbelysning för vår utebelysning i våra bostadsområden. Frånsett att LED-belysning har lång
brinntid och är energibesparande, är det en
trygghetsfaktor att veta att vi har stabil tillförsel
av belysning i våra områden under dygnets
mörkare timmar.
Fiber i äldreboenden
Mölndals Stad har beslutat att Mölndalsborna ska ha tillgång till stabil uppkoppling mot
internet. Under 2018 gjordes ett omfattande
arbete med att installera bredband i alla våra
hyresfastigheter och under 2019 kom turen till
våra äldreboenden. I samråd med Mölndals
stad har nu arbetet startats.

Intervju med Anders Blomén,
fastighetsingenjör

Berätta om den pågående klimatdialogen
tillsammans med Mölndal Energi.
– Mölndalsbostäder är ett av de bolag inom allmännyttan som
är allra mest energieffektiva i dag. Men vi ger oss inte, för att
kunna bli ännu bättre måste vi hitta nya vägar. Vi har startat en
lokal klimatdialog tillsammans med Mölndal Energi och andra
företag som har gemensamma frågeställningar och mål.

Ni erbjuder laddstoplar för
elbil i vissa områden, hur
går arbetet?
– Vi har installerat 70 laddstolpar i våra om
råden. Vi vill att våra hyresgäster ska kunna
känna trygg förvissning att i framtiden kunna
ladda sin elbil nära hemmet och tror att det
är en viktig del i ett beslut om att byta till
eldriven bil.

Hur ser bolagets driftkostnader för 2019 ut?
– Det ser bra ut, vilket delvis hänger ihop med
det varma vädret under året. Prisutvecklingen
för fjärrvärme och el har varit stabil under de
senaste åren. Däremot har kostnaderna för
vatten och avfall ökat kraftigt, vilket åtminstone till en del beror på dyrare taxor. Vi har
ett system för att följa upp förbrukningen av
fjärrvärme, vatten och el. Nu tittar vi på hur vi
ska kunna följa upp avfallshanteringen på ett
bättre sätt. Våra fastighetsarbetare får lägga
mycket tid på att hålla ordning i miljöhusen,
det kan därför finnas behov av riktade insatser i vissa områden.

Hur ligger Mölndalsbostäder till med
utsläppen av koldioxid?
– Jag tycker att vi ligger bra till. Vi köper
all el från Mölndal Energi, som endast
använder förnybara energikällor. I enlighet
med Allmännyttans klimatinitiativ siktar
vi på att vara helt fossilfria år 2030, men
jag tror att vi kan komma i mål mycket
snabbare än så.
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Allmännyttans klimatinitiativ
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Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt
upprop inom allmännyttan med syfte att minska
utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål,
samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom
att dela kunskap och erfarenheter med varandra
kommer vi kunna göra omställningen snabbare än
om varje bolag arbetade på egen hand. Målet är
att Sveriges allmännyttiga bostadsbolag ska vara
fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.
Under året har Mölndalsbostäder arbetat med
flera områden kopplat till klimatinitiativet, bland
annat omställningen till en fossilfri fordonspark, övergången till FTX för återvinning av
frånluftsvärme och ett samarbetsprojekt för att
minska våra effekttoppar.
Vad gäller energianvändning är vårt mål
användningen ska minska med 15% fram till
år 2030.
En fossilfri fordonspark
Vid 2019 års slut drivs huvudparten av
Mölndalsbostäders fordonspark på HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil) som är ett fossilfritt, vegetabiliskt drivmedel för dieselfordon.
Vi har gått över till HVO eftersom det är det

mest miljövänliga alternativet att använda
för våra dieseldrivna fordon.
Från självdrag till FTX
Mölndalsbostäder har inlett ett arbete med
målsättningen att bygga bort självdrag i samtliga våra hus för att få ventilation som fungerar
oavsett om det är sommar eller vinter. FTX,
som är ett ventilationssystem med funktion
för återvinning av frånluftsvärme anser vi vara
det bästa ur ett hållbarhetsperspektiv för våra
fastigheter.
Minska effekttoppar
Mölndalsbostäder är med i ett forskningsprojekt tillsammans med Svenska Miljöinstitutet
och Mölndal Energi. Syftet är att utröna hur vi
ska kunna använda våra hus som energilager
som ett led i att minska effekttoppar och
överproduktion av fjärrvärme för årets kallaste
dagar. Utvärdering och resultat kommer att
vara klart om tre år och vår förhoppning är
att det här är en väg för oss att minska vårt
klimatavtryck och att detta ska ge data och
underlag till andra bolag som är intresserade
av att använda metoden.

Energianvändning och utsläpp av växthusgas			
			
År

Uppvärmning normalårskorrigerad (kWh/m² A-temp)
Fastighetsel
(kWh/m² A-temp)
Vatten (m³)
(m³/m² A-temp*)
CO2 (ton) Scope** 1 och 2
CO2 (ton) Scope 3

2007

2015

2016

2017

2018

2019

101

89

90

91

93

90,4

16

14

13

13

13,6

13,5

384 135 350 265 344 173 339 105 344 173 358 245
1,13

1,11

1,09

1,09

1,09

1,15

11 594

189

201

937

440

420

124

120

* A-temp – den area som ska användas vid beräkning av en byggnads energiprestanda. A-temp utgör
den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10°C i byggnaden.
CO2-utsläpp baseras på Mölndalsbostäders verksamhet (exkl hyresgästers hushållsel). Siffrorna för
2019 är preliminära.
** Scope 1 – direkta utsläpp (vid förbränning av bränslen i egna pannor och drivmedel i egna fordon)
Scope 2 – indirekta utsläpp från köpt el och värme (uppstår vid användning) 		
Scope 3 – övriga indirekta utsläpp (som uppstår vid tillverkning av energin) I drivmedel ingår
inte klimatpåverkan från vätgas, då det inte är möjligt att ta fram en emissionsfaktor (produktionen
sker på så skilt olika sätt).					
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Återvinning och återbruk
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Det ska vara enkelt, tryggt och fräscht att sortera
sitt hushållsavfall som hyresgäst hos Mölndalsbostäder. Det gör vi möjligt genom att erbjuda
alla våra hyresgäster bra sorteringsmöjligheter i
samtliga miljörum, med tydlig och lättförståelig
märkning på kärlen.
Returburk för återvinning av matolja
I ett projekt tillsammans med Tekniska förvaltningen i Mölndals stad har vi under åren 2018
och 2019 testat en burk för fettåtervinning i
några av våra bostadsområden. Det finns ett
stort behov av ett förenklat insamlingssystem
för hushållsfett, eftersom det idag saknas
smarta och kostnadseffektiva lösningar med
god arbetsmiljö för fastighetsarbetare och renhållning i hela hanteringskedjan. I burken hälls
använd matolja från fritering och stekning,
för att sedan tömmas enkelt och kladdfritt i
en tunna avsedd för fettinsamling placerad i
miljöhuset. Det använda matfettet kan därefter
återvinnas genom att det renas och rötas till
biogas, som i sin tur kan användas till miljövänligt drivmedel, eller i tillverkning av bland annat
stearinljus och tvål.
För oss skulle ett lyckat resultat* av projektet
innebära sänkta förvaltningskostnader, färre

stopp i avloppen och ytterligare ett bidrag till
en hållbar framtid, vilket också gynnar våra
hyresgäster.
Kampanj för återvinning av matavfall
Under året har Mölndalsbostäder deltagit i
kampanjen ”Gör det inte svårare än vad det
är” som är framtagen i samarbete mellan
Avfall Sverige, avfallsbolag, kommuner och
fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne.
Kampanjen syftar till att vi ska bli bättre på att
samla in matavfall och därmed bidra till ett
naturligt kretslopp, genom att matavfallet kan
omvandlas till biogas.
Klädåtervinning
Vårt samarbete med biståndsorganisationen
Human Bridge, som samlar in kläder och andra
textilier, har givit ett resultat på insamlade 51,1
ton under 2019. Textilierna samlas in via containrar utplacerade i våra bostadsområden och
går till direkta biståndsinsatser eller ger möjlighet att stödja andra organisationers biståndsprojekt i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.
Samarbeten sker bland annat med organisationer som Läkarmissionen och Erikshjälpen.

* Utvärdering görs i samarbete mellan Tekniska förvaltningen i Mölndals stad.
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Ett stabilt år ur
ekonomiskt perspektiv
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Ur ett ekonomiskt perspektiv har 2019 varit ett lugnare år än 2018. Under året har arbetet med kvarteret Gråsejen 106 lägenheter och tre gruppbostäder
enligt LSS om totalt 18 lägenheter fortskridit enligt
plan. Inflyttning kommer att ske under 2020 för
dessa projekt. Marknadsräntan har varit fortsatt
låg och gynnat oss. Införandet av avdragsförbudet
för räntekostnader har påverkat oss negativt men
effekterna har eliminerats av det extra primäravdrag som kan ske med 2% på investeringar i
byggnader under 2017–2019. Det varma vädret och
en fortsatt låg ränta har också varit gynnsamt för
årets resultat.
Resultaträkning
Omsättningen fortsätter att öka som en effekt
av inflyttning i nya byggnader. Omsättningen
uppgår nu till 368 (349) Mkr.
Bolagets bruttoresultat uppgår till 93 (78)
Mkr. Föregående år belastades resultatet av
engångskostnader för fiberinstallation med
ca 6,3 Mkr.
Rörelseresultatet uppgår till 75 (63) Mkr.
Bolagets finansnetto uppgår till -48 (-55) Mkr.
Föregående år omstrukturerades skuldportföljen och en särskild räntekostnad på 9,3 Mkr
uppkom vilken ingår i 2018 års siffror. Bolagets
räntebärande skulder har ökat 150 Mkr sedan
förra året.
Årets resultat efter finansiella poster uppgår
till 26 (8) Mkr. Med beaktande av engångskostnaderna under 2018 är resultatet något bättre
under 2019. Efter bokslutsdispositioner och erlagt koncernbidrag samt skattekostnad erhålls
ett slutligt resultat på 12,9 (3,5) Mkr.
Balansräkning
Balansomslutningen har ökat med cirka 187

Henrik Lyréus, ekonomichef
(250) Mkr till 3 430 Mkr. Projektkostnaderna i
pågående arbeten har överförts till byggnader
och mark. Avskrivningar enligt plan gör dock att
bokfört värde på byggnader och mark minskar
med 2 (+581) Mkr. Pågående nyproduktion har
dock ökat till 343 (177) Mkr. Investeringarna
har lånefinansierats och bolagets räntebärande
skulder har ökat med 150 (250) Mkr sedan
föregående år. Investeringarna har påverkat
bolagets kapitalstruktur och den synliga Soliditeten har minskat från 14,8 % till 14,3 %.
Fastigheternas marknadsvärde
Extern värdering av bolagets bestånd visar på
stora övervärden och totalt marknadsvärde
uppgår till 6 696 (6 169) Mkr.
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Kvarteret Hajen i Mölndals innerstad

Hyresintäkter
I bolagets simuleringar av långsiktig ekonomisk utveckling är hyresutvecklingen en viktig
parameter för en hållbar ekonomisk tillväxt.
Bolaget har de senaste åren haft en sjunkande
direktavkastning då kostnadsutvecklingen i
nyproduktionen varit högre än intäktsökningen.
2019 års hyresförhandling resulterade i 1,99
(1,10) procents hyreshöjning från 1 april. Så
kallad presumtionshyra har förhandlats i de
senaste årens nyproduktion. Presumtionshyra
innebär att hyresnivån inte kan bruksvärdesprövas 15 år efter första inflyttningen.
För att få en rättvis fördelning av hyresökningarna arbetar bolaget tillsammans med Hyresgästföreningen i region västra Sverige med att
klassificera fastigheterna i ett bovärdesystem,
BoDok. Klassificeringen innebär att lägenheternas standard, utformning, läge och den service
som finns i områdena har värderats och ligger
till grund för hyresförändringarna.

Hyresintäkter från bostadshyror utgör 66,2
(77,5) procent av de totala hyresintäkterna och
genomsnittshyran ibland vanliga bostäder är
1 264 (1 197) kr/kvm och år.
Finanshantering
Bolagets stora investeringar i nya bostäder de
senaste tre åren har lett till att bolagets skulder
ökat med cirka 50 %. Räntebärande skulder
uppgår till 2 700 (2 550) Mkr. Bolagets räntekänslighet har därmed ökat markant .
Finanspolicy
Mölndalsbostäders finanspolicy är ett
samlat dokument för styrningen av finansförvaltningen och klargör sambandet mellan
finansförvaltningen och affärsverksamheten.
Styrelsens, ledningens och finansförvaltningens riskmandat ska vara så tydligt angivet att
ansvarsfördelningen dem emellan är självklar.
Finanspolicyn fastställs årligen av styrelsen

och revideras vid behov.
Målen med finanspolicyn är att:
• långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till
finansiering
• styra, reglera och tydliggöra riskerna i 		
finanshanteringen
• skapa förutsättningar för god intern kontroll
• minimera de finansiella nettokostnaderna
över tiden samtidigt som riskerna i denna
policy följs
• utgöra ett stöd för bolagets kärnverksamhet och affärsplan
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Skuldförvaltning
Mölndalsbostäders mål är att den finansiella
verksamheten ska drivas och regleras av tydligt
definierade mål och risknivåer som står angivna
i vår i finanspolicy. Räntekostnaden är en av de
enskilt största posterna i Mölndalsbostäders
resultaträkning och kostnaden kan förändras
kraftigt vid förändringar i marknadsräntorna
eller bankernas marginaler. Bolagets stora upplåning och nybyggnationer av bostäder de senaste åren har ökat räntekänsligheten i bolaget,
varför stort fokus läggs på skuldförvaltningen.
Räntekostnader
Samtliga externa lån finns hos Kommuninvest
som Mölndals stad är medlem i. Då bolagets
alla lån är rörliga (Stibor 90) skyddar sig bolaget
mot räntehöjningar genom att köpa räntederivat, så kallade ränteswappar med olika löptid.
Genomsnittlig räntekostnad för swapparnas
bundna del är per bokslutsdagen 1,80 (1,93)
procent. Av not 27 framgår att swapparna
har ett undervärde på cirka 101 (89) mkr på
bokslutsdagen.
Kapital- och räntebindning
Kapitalbindningen visar när ett lån ska amorteras eller refinansieras. Bolaget har valt att ha

relativt korta löptider på lånens kapitalbindning.
Orsaken är en avvägning mellan risken att inte
få nya lån och den dyrare kostnaden för att ha
lån med lång bindningstid. Genomsnittlig kapitalbindning per bokslutsdagen är 1,5 (1,5) år och
genomsnittlig räntebindning 3,4 (3,7) år.
Säkerheter
Som säkerhet för upptagna lån mottar bolaget
borgen av Mölndals stad, mot en årlig avgift på
0,50 (0,50) procent, på utestående lån per den
31 augusti. Betald borgensavgift under året uppgår till 12 500 (11 000) tkr. Borgen har beviljats
sedan år 2002 och borgenslimiten från kommunen är per bokslutsdagen 2 750 (2 600) mkr.

Tydliga hållbarhetskrav
vid upphandlingar
Våra leverantörer
Våra leverantörer är till majoriteten hantverkare,
tekniska konsulter, byggtekniker och byggnadsentreprenörer. Under 2019 köpte Mölndalsbostäder varor och tjänster för 411,7 Mkr
inklusive moms från 471 leverantörer.
All skötsel och majoriteten av städning av
våra bostadsområden bedrivs i egen regi och vi
har även en servicegrupp, som utför åtgärder
vid felanmälningar i våra fastigheter. Utöver det
tar vi hjälp av kontrakterade hantverkare. Alla
hantverkare som kontrakterats under 2019 har
fått genomgång av vår leverantörshandbok,
där vi bland annat berättar om våra uppförandekoder. Leverantörshandboken togs fram för att
garantera att våra leverantörer arbetar i samma
anda som våra egna medarbetare när de möter
våra hyresgäster.
Hållbarhetskrav i våra upphandlingar
Säkerhet och arbetsskydd samt en giftfri god
boendemiljö för våra hyresgäster är viktiga
faktorer när vi upphandlar varor och tjänster
till våra nybyggnadsprojekt, renoveringar och
underhåll. I våra upphandlingar har vi tydliggjort att det ska kunna bevisas att material
och varor som vi köper in har producerats och
bearbetats under förhållanden som är förenliga
med ILO:s* åtta grundläggande internationella
kärnkonventioner. Dessa konventioner tar
hänsyn till säkerhet och arbetsskydd, FN:s

barnkonvention, lokalt arbetarskydd samt
arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.
Vi ställer också krav på att Byggvarubedömningen (BVB) ska användas, som är ett underlag för hållbarhetsbedömda varor, framtaget
för att främja utvecklingen mot en giftfri och
god bebyggd miljö.
Våra regler kring frågor om diskriminering
och arbetsrättsliga villkor inför nybyggnationer
och större renoveringar, finns förtydligade i
våra kraven för hur våra entreprenörer ska
arbeta.
Samarbeten vid upphandling
Vi samarbetar med Mölndals stad, HBV (Husbyggnadsvaror) eller Göteborgs stad när vi
upphandlar nya ramavtal. Samarbetet ger oss
större möjlighet att ställa anpassade miljökrav
för varor eller tjänster som upphandlas, samt
ger oss större administrativ möjlighet att följa
upp hur leverantörerna efterlever våra krav.
Under 2019 samarbetade Mölndalsbostäder
med upphandlingsenheten i Mölndals stad vid
majoriteten av framtagande av ramavtal för
hantverkstjänster.
Kamp mot svartarbete genom upphandling
På Mölndalsbostäder arbetar vi aktivt med
att motverka svartarbete vid samtliga upphandlingar kontrollerar vi att leverantörerna betalar arbetsgivaravgift och andra sociala avgifter.

* Internationella arbetsorganisationen, International Labour Organization (ILO), är FN:s trepartsorgan
där representanter för arbetstagare och arbetsgivare samarbetar med regeringarnas representanter.
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Mölndalsbostäder ställer tydliga hållbarhetskrav i upphandlingar. I samband med nyproduktion ska det material som används vara producerat i enlighet med ILO:s åtta grundkonventioner, som bl a rör arbetsskydd
och säkerhet, samt följa Byggvarubedömningens regler kring bland annat diskriminering och arbetsskydd.

Alla våra medarbetare har en skyldighet att
vid direktupphandling utföra en leverantörskontroll. Leverantörskontrollen är kopplad till
en nationell databas som bland annat kontrollerar om företaget är registrerat för F-skatt,
men även om det har skatteskulder eller är
listat som ett bluff-företag. Endast företag
som får grönt ljus i databasen är godkända att
påbörja ett samarbete med.
Social hänsyn i upphandlingar
Social hänsyn innebär att alla våra entreprenadupphandlingar som överstiger 6 miljoner

kronor och varar längre tid än fyra månader
ska ingå i Mölndals stads politiska beslut om
att ställa krav på social hänsyn. Genom att
ställa krav på entreprenörer och leverantörer
i upphandlingar arbetar vi med att slussa in
människor till arbetslivet. Grupper som står i
fokus för en social satsningen är människor
som för närvarande står utanför, men ändå
befinner sig nära arbetsmarknaden. Det kan
vara medborgare som har försörjningsstöd
eller som tillfälligt inte finns på arbetsmarknaden på grund av sjukdom och som nu är redo
att komma tillbaka in i arbetslivet.

Intervju med Agnes Eriksson, inköpare
och upphandlare på Mölndalsbostäder

Hur kan Mölndalsbostäder
motverka diskriminering
och följa bra arbetsrättsliga
villkor i samband med
upphandlingar?
– I våra upphandlingar är vi tydliga med att vi
motarbetar alla former av diskriminering. Vi
har också särskilda riktlinjer för att säkerställa
bra arbetsrättsliga villkor, till exempel ska
även underleverantörer i entreprenader, i alla
led, ha minst minimilön och rätt till semester.
Om vi får indikationer på att en leverantör
inte följer villkoren har vi en rutin för kontroller. Följden kan bli avslutade avtal eller att
företag utesluts från framtida upphandlingar.
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Mölndalsbostäder arbetar
aktivt med att motarbeta
svartjobb, hur då?

Hur ser arbetet med
antikorruption och motverkande av mutor ut?

– Vi kontrollerar alla leverantörer innan vi
tecknar avtal eller gör inköp. Det görs också
kontroller i samband med betalningar. Det
brukar synas snabbt om en leverantör inte
sköter sig. Nästa steg blir en kontinuerlig
uppföljning av leverantören under hela
avtalstiden.

– Vi har uppdaterat våra riktlinjer mot
korruption under 2019, att den följer
Mölndal stads policy kring antikorruption. Det innebär att vi tar ett krafttag,
med nya, tydligare förhållningssätt och
rutiner för hur försök till bestickning ska
hanteras.

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Mölndalsbostäder ägs till 100 procent av
Kvarnfallet Mölndal AB som i sin tur ägs av
Mölndals stad. Huvudkontoret ligger i Mölndal
med adress Häradsgatan 1.
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Årsstämman
Årsstämman är bolagets högsta beslutande
organ och kan besluta i alla frågor som rör
bolaget. Stämman är aktieägarnas forum för
att utöva direkt inflytande. Stämma ska hållas
inom sex månader från räkenskapsårets
utgång.
Senaste årsstämman hölls den 17 april 2019.
Ägaren representerades av Kvarnfallet Mölndal
AB:s ordförande Marie Östh Karlsson.
Stämman beslutade att fastställa resultatoch balansräkning samt att bevilja styrelsen
och vd ansvarsfrihet för det gångna året.
Bolagsordning och ägardirektiv
Grunden för bolagets verksamhet är bolagsordningen och ägardirektivet. Där anges
huvudmotiven för stadens ägande av bolaget
och inriktningen på bolagets verksamhet.
Kommunalfullmäktiges fem övergripande mål
I juni 2019 fattade kommunalfullmäktige
beslut om nya övergripande mål för Mölndals
stad och dess bolag. Målen är kopplade till
Agenda 2030 som definierar FN:s 17 globala
mål om hållbar utveckling.
Bolagets styrelse bedömer att kommunalfullmäktiges samtliga fem övergripande mål har
direkt eller indirekt påverkan på Mölndalsbostäders verksamhet och bidrag till målen:
• Stärka förutsättningarna för ett växande
näringsliv och arbetsmarknad.
• Säkerställa likvärdig utbildning av hög

kvalitet som främjar livslångt lärande.
• Utveckla en växande och trygg stad,
tätort och landsbygd med god infrastruktur.
• Främja och stödja ett självständigt, gott och
aktivt liv för alla åldrar.
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som
krävs för långsiktigt hållbar utveckling.
Affärsplan
Mölndalsbostäder arbetar med en treårig
övergripande affärsplan. Nuvarande affärsplan
sträcker sig mellan åren 2018–2020. Under
hösten 2019 påbörjades arbetet med den
kommande treårsperioden, Strategi 2023,
där kommunalfullmäktiges mål kommer
att vävas in tillsammans med intressentanalys,
vårt ägardirektiv och styrelsens inriktningsdokument.
Balanserade styrkort
Mölndalsbostäder planerar sin verksamhet
utifrån ett så kallat balanserat styrkort. Syftet
med balanserad styrning är att andra värden
än de strikt finansiella ska ges utrymme vid
planering av verksamheten. När målen i de
balanserade styrkorten uppnås är verksamheten i balans.
Vd och ledningsgrupp
Vd för Mölndalsbostäder är Marie Werner.
Mölndalsbostäders vd har utsett en ledningsgrupp bestående av sju personer. Ledningsgruppen ska bistå vd i löpande förvaltning av
bolaget. Medlemmarna representerar olika avdelningar och kompetensområden i företaget.
Styrelse och revisorer
Mölndalsbostäders styrelse utses av kommunfullmäktige i enlighet med den mandatfördel-

ning det senaste kommunalvalet resulterat i.
Styrelsens uppgift är att utse vd, som i sin tur
ansvarar för att den löpande förvaltningen bedrivs enligt bolagets riktlinjer och anvisningar.
Styrelsen har under året haft åtta sammanträden och har bestått av styrelsens ordförande
Linus Hedberg, vice ordförande Bengt Odlöw,
samt ledamöter Marie Lindqvist, Mikael Brodin,
Adam F Laurén, Kader Hamakarim, Carin
Hedqvist, Kristina Körnung och Åsa Kramér.
Deltagit har även representanter från Kvarnfallet Mölndal AB.
Till styrelsen utses också två arbetstagarrepresentanter med yttrande- och förslagsrätt
men utan beslutsrätt. Arbetstagarrepresentanterna utses genom bolagets två fackliga organisationer. Under året har Ulf Bergh (Unionen)

och Stefan Pettersson (Fastighetsanställdas
förbund) varit arbetstagarrepresentanter i
styrelsen.
Mölndalsbostäders revisorer utses genom
Mölndals stads upphandling av revisorstjänster.
E & Y har handlats upp som revisionsbolag
för perioden 2016–2019. Revisionsbolaget
utser därefter bolagets revisorer. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.
De valda är:
• Auktoriserad revisor Anders Linusson,
utsedd av E & Y
• Lekmannarevisor Thomas Svensson (S),
utsedd av Mölndals stad
• Lekmannarevisor Peter Österberg (L),
utsedd av Mölndals stad

Revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Mölndalsbostäder AB,
org.nr 556015–2885

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 på sidorna 4–39,
samt GRI-index på sidorna 62–63 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt min-

dre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger
oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 23 mars 2020
Ernst & Young AB

Anders Linusson
Auktoriserad revisor
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Styrelse
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Bakre rad från vänster:

Främre rad från vänster:

Saknas på bild:

Åsa Kramér
Styrelseledamot,
invald 2019
Utsedd av Liberalerna

Carin Hedqvist
Styrelseledamot,
invald 2015
Utsedd av Centerpartiet

Bengt Odlöw
Styrelsens vice ordförande,
invald 2015
Utsedd av Socialdemokraterna

Marie Werner
Vd Mölndalsbostäder

Kader Hamakarim
Styrelseledamot,
invald 2019
Utsedd av Miljöpartiet

Stefan Pettersson
Arbetstagarrepresentant
Utsedd av Fastighetsanställdas
förbund

Mikael Brodin
Styrelseledamot,
invald 2019
Utsedd av Sverigedemokraterna
Ulf Bergh
Arbetstagarrepresentant
Utsedd av Unionen
Adam F Laurén
Styrelseledamot,
invald 2019
Utsedd av Kristdemokraterna
Kristina Körnung
Styrelseledamot,
invald 2019
Utsedd av Socialdemokraterna

Linus Hedberg
Styrelsens ordförande,
invald 2017
Utsedd av Moderaterna
Marie Lindqvist
Styrelseledamot,
invald 2015
Utsedd av Vänsterpartiet

Ledningsgrupp

Marie Werner
Vd

Tomas Olsson
Chef marknad och
affärsutveckling
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Göran Tengblad
Chef specialfastigheter

Henrik Lyréus
Chef ekonomi

Åke Viggedal
Teknisk chef

Mia Forsman
HR-strateg

Henrik Freed
Chef förvaltning

Mats Andersson
Chef fastighetsutveckling

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för
Mölndalsbostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Ägarförhållanden
Mölndalsbostäder AB (org nr 556015-2885)
ägs till 100 procent av Kvarnfallet Mölndal AB
(org nr 556602-0854), som i sin tur ägs av
Mölndals stad. Moder och dotter har säte i
Mölndal.

42
42

Verksamhet
Bolagets verksamhet består av att förvärva,
bygga och förvalta fastigheter inom Mölndals
stad. 2019 var det 26:e året som verksamheten
bedrevs i aktiebolagsform. Bolaget bildades
ursprungligen 1918 under namnet Fässbergs
Bostads AB som 1994 övertog den verksamhet som Stiftelsen Mölndalsbostäder bedrivit
sedan 1947.
Under 2019 har bolaget förvaltat tre vilande
och två rörelsedrivande bolag med var sin
fastighet åt Kvarnfallet Mölndal AB. Bolagen;
Affärsfastigheter i Mölndal AB, Mölndal Centrum Koljan 1 Fastighets AB, Mölndal Centrum
Karpen 12 Fastighets AB har varit vilande samt
Mölndal Centrum Byggnads Fastighets AB och
Mölndal centrum Fiskarna KB med var sin ägd
fastighet i Mölndals centrum Kungsfisken 4
och Kungsfisken 5. Fastigheterna Kungsfisken
4 och 5 avyttrades till extern köpare i augusti.
Samtliga förvaltade bolag kommer under 2020
att avvecklas.
Dotterbolag
Faren Fastighets AB (org nr 556807-9601) är
tillsvidare ett vilande helägt bolag utan verksamhet. Bolagets underskott har täckts med
koncernbidrag på ca 24 Tkr. Faren är komplementär i Bostadsexploatering Mölndal KB.
Mölndalsbostäder är tillsammans med HSB
hälftendelägare i HB Kålleredfastigheter som
exploaterar mark i Kållered och Bostadsexploatering i Mölndal KB som förvaltar mark i
Sandbäckområdet. Mölndalsbostäders andel
av Kålleredfastigheter HBs resultat uppgår till
-63 Tkr. Faren fastighets AB tar resultatandel i
Bostadsexploatering KB.

Medlemskap
Bolaget är medlem i Sveriges Allmännytta,
Mölndals Centrum Fastighetsägarförening och
FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) samt HBV (Husbyggnadsvaror
Ekonomisk förening).
Investeringar
Bolagets investeringar i fastigheter har uppgått
till 296 914 (293 348) Tkr. Investeringar i
maskiner och inventarier har uppgått till 3 496
(3 902) Tkr.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Efter flera färdigställanden av nya hyreshus
tidigare år har det inte skett någon inflyttning i
nya hus under 2019.
Kvarteret Gråsejen 6 närmar sig inflyttning
och uthyrningen startade i slutet av året. Inflyttning är planerad till april och september 2020
för de 106 lägenheterna som producerats.
Under året har påbörjats produktion av tre
gruppbostäder (LSS) om totalt 18 lägenheter.
Inflyttning kommer att ske under 2020. Bolaget
har tillsammans med kommunen skapat en
projektgrupp för att snabbt kunna nyproducera specialbostäder som LSS-boenden och
äldrebostäder.
Mölndals stad har ett stort ansvar för att
ordna med bostäder åt nyanlända. Utöver ett
eget boende i Forsåkerområdet där 27 lägenheter finns med möjlighet att skriv kontrakt på
enskilda rum för ensamkommande personer
administrerar bolaget även uthyrningen av
stadens övriga externt lokaliserade temporära
boenden – totalt ca 186 hyreskontrakt.
Bolagets vattenrelaterade skador har stabiliserats. Kostnader för dessa uppgår till ca 3,0
(3,5) Mkr. Merparten av skadorna är relaterade
till läckage i avloppsstammar och brunnar i
badrum. En översyn av underhållsplanen har
skett för att förebygga nya skador. Det är framför allt byggnader från slutet av 60-talet och
början av 70-talet som drabbas. De kommande
5 åren kommer bolaget genomföra omfattande underhållsåtgärder på dessa byggnader.
Hyreshöjningen för 2019 trädde i kraft 1 april.
Hyrorna höjdes i genomsnitt med 1,99 procent
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(föreg år 2018, 1,10 procent från 1 maj) vilket

motsvarar ca 4 500 (3 500) Tkr på kalenderåret.
Förhandlingen för 2020 har påbörjats men ej
avslutats.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer
Möjligheter
Efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor.
Bolaget har under de senaste åren tillskapat
ca 325 nya lägenheter i Mölndal vilket ligger i
linje med uppdraget att utveckla Mölndal som
bostads- och verksamhetsort.
Projekteringsarbeten pågår på flera platser i
staden. Bolaget undersöker bland annat möjligheten att bygga hyresrätter i Lindome och i
Kållered centrum. I bolagets projektportfölj planeras för att bygga mellan 400–600 lägenheter
under kommande 5 årsperiod.
Integrationen av nyanlända i permanenta
bostäder är en viktig faktor för att Mölndal och
samhället i stort skall utvecklas så bra som
möjligt. Att hitta en balans i antalet lägenheter
som fördelas mellan de som stått många år
i bostadskö på Boplats och nyanlända är en
mycket viktig bostadspolitisk uppgift kommande år. Bolaget har ett samarbetsavtal med
staden om att verka för att 40 lägenheter per
år skall gå till nyanlända.
Risker
Strategisk risk
Bolagets planer för fortsatt nyproduktion av bostäder kan komma att bromsas. Anledningen är
de mycket höga byggpriser som råder och den
effekt investeringarna får på bolagets balansräkning. Bolagets soliditetsnivå kommer inte
kunna ökas om nyproduktionstakten bibehålls
utan att avyttringar eller kapitaltillskott sker.
Finansiella risker
Bolagets största ekonomiska risk är ränterisken dvs risken för långsiktigt höjda räntor.
Belåningsgraden på fastigheterna inklusive nyproduktion är hög 82,2 (83,1) procent och den
synliga soliditeten jämfört med bostadsbolag i
regionen relativt låg 14,3 (14,8) procent.
Risken att kreditinstituten inte vill låna ut till

bolaget – refinansieringsrisken – bedöms som
mycket liten. Bolaget lånar med kommunal
borgen mot en avgift på 0,50 (0,50) procent.
Finansieringen sker sedan staden gick med i
Kommuninvest uteslutande där och genom
moderbolaget.
Operationella risker
Vikande efterfrågan
Efterfrågan på bostäder är mycket stor i inflyttningsregionerna. Tillsammans med fortsatt
låga marknadsräntor gör detta att förutsättningarna för nyproduktion är goda. Produktionskostnaderna har under året varit rekordhöga då efterfrågan på byggentreprenörer är
mycket stor. Totalkostnaden för nyproduktion
av flerbostadshus i centrumläge uppgår till
ca 40–45 Tkr per kvadratmeter. För att inte
nedskrivning skall bli aktuell i nyproduktionen
kommer hyresnivåerna att behöva uppgå till
ca 2 100 kr/kvm och år. Detta motsvarar ca
11 300 kr i månaden för en lägenhet på 65 kvm.
Det finns en risk att dessa hyresnivåer leder till
vakanser och outhyrda lägenheter. Risken för
vakanser i Mölndal bedöms i dagsläget som
liten. Risken kan öka med stigande produktionspriser och därmed hyresnivåer och om
konjunkturen skulle försämras i Sverige.
Politiska och sociala risker
Hyresmarknaden är en marknad som påverkas
stort av olika politiska beslut. Det kan exempelvis gälla bostadssubventioner vid nyproduktion, införande- eller slopandet av räntebidrag,
beskattning av bostäder, regler för hyressättning eller socialt ansvar i bostadsområden t ex
för nyanlända som skall integreras i permanenta
bostäder. Det kommunala bostadsbolaget
måste hålla hög beredskap för förändringar i
omvärlden som påverkar verksamheten och
att nyttan med allmännyttan alltid diskuteras
politiskt och ekonomiskt. De nya ränteavdragsreglerna som träder i kraft 2019 skulle varit
mycket kännbara om inte ett extra primäravdrag på 2 procent införts på nyinvesteringar
från 2017.
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Internationella risker
Sedan 2011 gäller Allbolagen, Lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
som har sitt ursprung i EU-lagstiftningen
och i § 2 framkommer att ett allmännyttigt
kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer
trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900). Lagen tar även upp regler
om storleken på värdeöverföringar till ägare.
Utöver påverkan från internationell lagstiftning
påverkas bolaget också av den internationella
räntemarknaden och förändringar i kreditinstitutens regelverk om beräkning av kapitalbas
vilket påverkar räntesättningen till oss som
kredittagare.
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Användande av finansiella instrument
Mölndalsbostäder använder sig av räntederivat, s k swappar, för att öka sin räntebindning
på ingångna rörliga lån. All finanshantering
regleras i bolagets finanspolicy som årligen
fastställs av styrelsen.
Skuldportföljens olika löptider
Mölndalsbostäders ränterisk hanteras genom
att den genomsnittliga löptiden för ränte- och
kapitalbindning skall ligga inom ett intervall på
1–5 år. Detta ger bolaget handlingsfrihet att vid
behov omstrukturera portföljen efter de svängningar som finns på räntemarknaden.
Känslighetsanalys
Med genomförda byggprojekt de senaste åren
har bolagets fastighetslån ökat till 2 700 Mkr.
Skulle den rörliga räntan stiga med en procentenhet den 1 jan 2020 kommer bolagets räntekostnader stiga med 7 964 (9 362) Tkr. Under
slutet av 2019 höjdes reporäntan till noll från
-0,25 procent och Stibor 90 har rört sig upp till
några punkter över eller under nollstrecket.
Kapital- och räntebindning
Kapitalbindningen visar när i tid lån ska amorteras eller refinansieras. Bolaget har relativt korta
bindningstider på lånen då detta historiskt gett
fördelaktigt pris jämfört med långa bindningstider. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår per
2019-12-31 till 1,46 (1,56) år.

Räntebindningen visar inom vilken tid
räntesatsen på lånet omförhandlas. Bolagets
strategi är att lägga alla nya lån till Stibor 90.
Bolaget skyddar sig mot den ökade riskexponering som räntestrategin innebär genom att
köpa ränteswappar med löptider på mellan två
och tio år. Genomsnittlig räntebindning uppgår
per 2019-12-31 till 3,44 (3,74) år.
Säkerheter
Som säkerhet för upptagna lån erhålls borgen
av Mölndals stad mot en årlig avgift på 0,50
(0,50) procent på utestående lån per den
31 augusti. Betald borgensavgift under året
uppgår till 12 500 (11 000) Tkr. Borgen har
beviljats sedan år 2002 och borgenslimiten
från kommunen är per bokslutsdagen 2 750
(2 600) Mkr.
Swapparnas förfallodagar och marknadsvärde
I not 27 redovisas samtliga ränteswappar
med förfallodag och fast räntesats. Av noten
framgår att innehavet av ränteswappar uppgår
till 1 565 (1 510) Mkr, vilket motsvarar 58
(59) procent av lånestocken. Genomsnittlig
räntekostnad för swapparnas bundna del är
per bokslutsdagen 1,80 (2,59) procent. I noten
redovisas även marknadsvärdet. Om swappkontraktet kvarstår till slutförfallodagen elimineras respektive under-/övervärde, utan någon
effekt i resultaträkningen. Under-/övervärdet är
skillnaden mellan det pris marknaden är villig
att betala för swappen på balansdagen jämfört
med anskaffningspriset. Prisdifferensen
uppstår om den långfristiga marknadsräntan
sjunkit eller stigit efter det att ränteswappen
köpts. Negativa belopp visar undervärden,
det vill säga orealiserade förluster på swapparna. Av noten framgår att swapparna har
ett undervärde på cirka 101,1 (89,1) Mkr per
bokslutsdagen.
Hållbarhetsrapport
Mölndalsbostäder har upprättat en hållbarhetsredovisning enligt GRI. Rapportens innehåll
finns att läsa om på sidorna 4–39 samt 62–63.

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står (kr)
Balanserade vinstmedel						 345 971 007
Årets redovisade resultat						 12 939 924
						358 910 931
Styrelse och Vd föreslår att i ny räkning överförs:				 358 910 931
Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet och ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
Förändring av eget kapital (kkr)
Aktiekapital
Reserv		 fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång
40 000
81 173
342 479
Disponerat enligt beslut på årsstämma			
3 492
Årets resultat				
Belopp vid årets utgång
40 000
81 173
345 971

3 492
-3 492
12 940
12 940

467 144
0
12 940
480 084
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Fem år i sammandrag

Belopp i tkr, om annat ej anges

2019

2018

2017

2016

2015

360 950

345 129

300 943

287 192

6 897

7 802

5 207

3 925

3 828

275 348

271 068

226 642

204 476

194 324

Resultaträkning
Hyresintäkter, brutto
Hyresbortfall och rabatter
Fastighetskostnader

286 043

Bruttoresultat

93 030

77 939

77 174

83 712

92 710

Rörelseresultat

74 692

62 816

42 968

65 411

74 830

Räntekostnader

48 274

55 197

33 273

37 207

42 140

Resultat efter finansiella poster

26 418

7 769

16 612

28 236

32 725

2 973 484

2 975 266

2 394 584

1 866 452

1 885 269

480 084

467 143

463 651

460 480

446 441

Räntebärande långfristiga skulder

1 450 000

2 050 000

1 979 713

204 130

219 605

Räntebärande kortfristiga skulder

1 250 000

500 000

350 000

1 575 000

1 229 050

44,0

Balansräkning
Bokfört värde byggnader och mark
Eget kapital

NYCKELTAL

Lönsamhet i %
43,4

40,7

34, 8

41,0

Räntabilitet på eget kapital

Rörelsemarginal

2,6

0,7

0,7

3,0

2,5

Räntabilitet på totalt kapital

2,2

2,0

1,6

2,9

3,8

Finansiering
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Kassalikviditet i %

2,4

9,8

6,2

1,3

1,3

Genomsnittlig låneränta i %

1,9

2,3

1,62

2,31

3,0

172,4

197,1

131,1

146,2

166,0

82,2

83,1

81,8

77,2

74,4

Lånekostnad kr/m2
Fastigheternas* belåningsgrad i %

Drift
3 757

3 758

3 628

3 440

3 434

Driftkostnader/m2

Antal lägenheter

534

521

517

491

474

Underhållskostnader/m2

117

135

99

87

81

21,8

STYRKORTSUPPFÖLJNING

Ekonomi i %
14,3

14,8

16,0

19,4

Direktavkastning fastigheter BV

Soliditet

5,5

5,4

6,2

7,0

7,4

Direktavkastning fastigheter MV

2,4

2,4

2,3

3,9

3,8

-

78,7
86,1

-

-

80
87

-

-

90

-

93

Kund i %
Standardindex
Serviceindex

Personal i %
Nöjd medarbetarindex

Processer
ISO certifiering 9001

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

ISO certifiering 14001

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

OHSAS 18001

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

*inklusive nyproduktion.

DEFINITIONER NYCKELTAL
Rörelsemarginal

Rörelseresultat exklusive avskrivningar i förhållande till rörelsens intäkter.

Räntabilitet på eget kapital

Redovisat resultat delat med eget kapital
inklusive skattefri del av obeskattade reserver
(justerad för jämförelsestörande poster).

Räntabilitet på totalt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter delat
med genomsnittlig balansomslutning (justerad
för jämförelsestörande poster).

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive varulager delat
med kortfristiga skulder.

Genomsnittlig låneränta

Räntekostnader (inklusive borgensavgift 0,5%)
delat med genomsnittliga räntebärande skulder.

Soliditet

Eget kapital inklusive skattefri del av obeskattade
reserver i förhållande till summa skulder och
eget kapital.

Resultaträkning

Belopp i tkr

Not

Rörelsens intäkter

3

2019.01.01–2019.12.31

2018.01.01–2018.12.31

Hyresintäkter
Övriga intäkter

354 053
14 325

337 327
11 680

Summa intäkter

368 378

349 007

Fastighetskostnader
Driftkostnader

2, 4

-149 626

-145 939

Underhåll

2, 5

-32 715

-37 707

-7 897

-8 557

Fastighetsskatt
Avskrivning enligt plan
– Immateriella rättigheter

6

-389

-381

– Byggnader

6

-81 298

-75 452

– Maskiner och inventarier

6

Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat

-3 423

-3 032

-275 348

-271 068

93 030

77 939

Centrala administrations- och försäljningskostnader
Avskrivningar enligt plan
– Rörelsefastighet

6

-444

-437

– Maskiner och inventarier

6

-82

-135

Övriga kostnader

2, 7, 8, 9

-17 200

-15 868

Utrangering av komponenter

13

-5 208

-4 158

Återförd Nedskrivning/Nedskrivning fastigheter

13

4 597

5 475

74 692

62 816

Rörelseresultat
Finansnetto
Ränteintäkter och liknande resultatposter

10

0

150

Räntekostnader och liknande poster

11

-48 274

-55 197

-48 274

-55 047

26 418

7 769

Summa finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
Skatt på årets resultat

12

Redovisat resultat

723

2 142

-8 924

-5 007

-5 277

-1 412

12 940

3 492

STYRKORTSUPPFÖLJNING (se sid 46)
Direktavkastning fastigheter

Driftnettot (bruttoresultat exklusive avskrivningar
enligt plan och övriga intäkter) delat med genomsnittligt bokfört värde (BV) byggnader och mark
eller verkligt värde (VV) (beräknat marknadsvärde).

Kundmätning

Utfall på genomförda kundmätningar av Aktiv Bo i
100-poängskala.

Personalmätning

Mätning av hur nöjd man är med sin anställning på
ett helhetsplan.

Processer

Årlig extern revision av BSI (Brittish Standard
Institute) för kontroll av efterlevnad av certifieringskraven enligt ISO 14001 avseende miljö
och 9001 avseende kvalitet samt kontroll av
efterlevnaden av standarden för systematiskt
arbetsmiljöarbete OHSAS 18001.
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Balansräkning

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR

Not

2019.12.31

2018.12.31

1 725

2 114

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Aktiverade kostnader för datorprogram
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

13

2 973 484

2 975 266

Maskiner och andra tekniska anläggningar

14

6 438

7 577

Inventarier, verktyg och andra installationer

15

3 550

2 422

Pågående nyanläggning

16

393 547

177 204

3 377 019

3 162 469

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

17
18, 19
20

Summa anläggningstillgångar

100

100

17 374

17 437

537

490

18 011

18 027

3 396 755

3 182 610

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
48

Kund- och hyresfordringar

775

4 592

Kundfordran Mölndals stad

642

25 617

Kundfordran koncernföretag
Aktuell skattefordran

124

85

10 122

13 903

Övriga fordringar

21

4 737

1 022

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

15 441

13 721

31 841

58 940

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

1 527

1 117

33 368

60 057

3 430 123

3 242 667

Balansräkning

Belopp i tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2019.12.31

2018.12.31

Aktiekapital (400 aktier)

40 000

40 000

Reservfond

81 173

81 173

121 173

121 173

345 971
12 940

342 479
3 492

358 911

345 971

480 084

467 144

11 624

13 690

Eget kapital
Bundet eget kapital

23, 24

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättning till periodiseringsfond
Överavskrivningar
Maskiner och inventarier

2 781

1 438

14 405

15 128

37 949

32 485

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

25
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Långfristiga skulder
Fastighetslån koncernbolag
Fastighetslån, övriga

27
27

Depositionsskulder

200 000

200 000

1 250 000

1 850 000

69 300

69 300

1 519 300

2 119 300

1 250 000

500 000

22 657

45 539

24

4 033

24 649

5 542

Kortfristiga skulder
Fastighetslån övriga

27

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till Mölndals stad

26

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Mölndals stad
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter koncernbolag
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

28

2 537

3 613

22 553

1 556

12 011

8 440

43 954

39 887

1 378 385

608 610

3 430 123

3 242 667

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr
Den löpande verksamheten

Not

Resultat efter finansiella poster

2019.01.01–2019.12.31

2018.01.01–2018.12.31

26 418

7 769

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt

3 968

-5 002

Avskrivningar enligt plan byggnader och inventarier

6

81 741

75 889

Avskrivningar enligt plan maskiner och inventarier

6

3 895

3 548

Resultatandel i handelsbolag

11

Återförd nedskrivning/nedskrivning av projekt
Reavinst inventarier

66

161

-4 597

-5 475

-72

-158

5 208

4 158

116 627

80 890

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

23 318
769 774

-28 186
177 667

Kassaflöde från den löpande verksamheten

909 719

230 371

Utrangeringar komponenter

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet
Förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten
Utbetalning för förvärv av immateriella tillgångar
50

Utbetalt för förvärv/investering i byggnader

13, 16

0

-135

-282 362

-292 313
-1 035

Utbetalt för förvärv/investering i mark

13

-14 552

Utbetalt för förvärv av inventarier mm

15

-2 020

-978

Utbetalt för förvärv av maskiner mm

14

-1 476

-2 924

0

-250

Utbetalt för förvärv av Andelar i handelsbolag
Inbetalt från försäljning inventarier mm

Kassaflöde från investeringsverksamhet

72

157

-300 338

-297 478

Finansieringsverksamheten
Ökning (-) Minskning (+) av långfristiga fordringar
Ökning (+) Minskning (-) av långfristiga skulder
Utdelning (-) och lämnat koncernbidrag

-47

-185

-600 000

70 287

-8 924

-5 007

-608 971

65 095

410

-2 012

Likvida medel vid årets början

1 117

3 129

Likvida medel vid årets slut

1 527

1 117

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

Kassaflöde

Kassaflödesanalysen visar hur bolagets in- och utbetalningar varit under
året och hur likvida medel förändrats jämfört med föregående år. Likvida
medel är bankkontobehållningar utanför koncernkontostrukturen.

Noter

NOT 1
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Värderingsprinciper
Om inget annat anges nedan värderas kortfristiga fordringar
till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp
varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar
och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder
och avsättningar värderas till de belopp de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde
om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång
i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan
som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och
att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Tillkommande utgifter
Tillkommande väsentliga utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att
tillfalla bolaget i framtiden. Vad som är väsentligt sätts i
relation till resultatenhetens bokförda värde och kassaflödesförmåga. Med fördelar menas ökade intäkter, minskade framtida kostnader eller en kombination därav. Med
framtida menas att nedlagd utgift förlänger komponentens
livslängd med minst 5 år. Alla andra tillkommande utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.
Pågående arbeten
Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader
aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs
ränta liksom kostnader för internt nedlagd tid. Projekt som
ej fullföljs kostnadsförs omgående då detta fastställts.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar
fördelats på komponent. Individuell bedömning av komponentens återstående ekonomiska livslängd har bestämt
avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen
belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan.

Avskrivning sker linjärt över komponentens beräknade
nyttjandeperiod. Bolaget har valt att dela in byggnader i
olika komponent klasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i komponentklassen
varierar därför beroende på vilken komponent som avses.
Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på
komponentklasserna medan underliggande komponent har
en fast avskrivningstid baserad på teknisk livslängd.
Byggnadskomponent, klass
Markanläggningar under mark
Markanläggningar ytskikt
Grundläggning, bärande stomme, trapphus mm
Tak (skal 1)
Ytterväggar (skal 2)
Fönster, dörrar, portar, takluckor etc i skal
Kök med inredning (inkl el och vvs)
Badrum, Wc, Tvättstugor
Invändigt bygg
Ventilationssystem
Värme och sanitet
Styr och reglersystem
Elinstallationer
Brand och säkerhet
Transport och hiss
Komplementsbyggnader
Lokalanpassningar

Livslängd, år
30–100
10–30
75–100
25–80
30–80
25–50
10–30
20–50
20–75
25–50
20–50
15–20
15–55
15–40
15–30
30–35
5–10

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras
med en ny avskrivningsplan.
Övriga materiella anläggningstillgångar
För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan,
beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras
på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.
Bedömningar och uppskattningar
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande
effekt på redovisade belopp i årsredovisningen.
Fastighetsvärdering
Bolaget gör en årlig individuell värdering av fastigheterna
baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade
direktavkastningskrav. Bolaget har för 2019 låtit extern
värderingsman värdera fastigheterna. Betryggande övervärden föreligger. Se vidare not 13.
Nedskrivning fastigheter
När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda
värdet ska nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering ska ske i nyproduktion av en fastighet eller ej,
genomförs en beräkning av fastighetens lönsamhet i en s k
nuvärdeskalkyl.
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Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsbolag måste alla
investeringar göras efter s k affärsmässiga principer. Detta
innebär att investeringar ska bli lönsamma på lång sikt.
Nedskrivning görs efter denna prövning med erforderligt
belopp. Tidigare nedskrivningar prövas vid varje bokslut.
Om behov finns återförs tidigare gjorda nedskrivningar över
resultaträkningen.
Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet
i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1. Finansiella instrument redovisas som en finansiell tillgång eller finansiell
skuld i balansräkningen när bolaget blir part av instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet
från tillgången har upphört eller reglerats.
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Värdering av finansiella tillgångar
Vid första redovisningstillfället värderas finansiella tillgångar
till anskaffningsvärde. Efter första redovisningstillfället
värderas finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Finansiella
anläggningstillgångar värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Bedömning
görs vid varje balansdag om det finns någon indikation
på att de finansiella anläggningstillgångarna har minskat i
värde. Bedömning görs individuellt för respektive finansiellt
instrument.
Värdering av finansiella skulder
Vid första redovisningstillfället värderas finansiella skulder
till anskaffningsvärdet. Andra låneutgifter än ränta redovisas som en korrigering av lånets anskaffningsvärde
och periodiseras som en del i lånets räntekostnad enligt
effektivräntemetoden. Efter det första redovisningstillfället
värderas kortfristiga skulder till anskaffningsvärdet och
långfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Säkringsredovisning
Bolaget tillämpar säkringsredovisning med avseende på
säkring av ränterisk. Ränteswappar (säkringsinstrument)
ingås som säkrar risken för förändringar i framtida räntebetalningar på lån till rörlig ränta (säkrad post). Orealiserade
värdeförändringar på säkringsinstrumentet och den säkrade
posten som är hänförliga till den säkrade risken redovisas
inte givet att kraven för säkringsredovisning uppfylls. Vid
säkring av ränterisk redovisas den erlagda respektive erhållna räntan på säkringsinstrumentet i samma period som

den då räntan på den säkrade posten redovisas.
Sedan Mölndals stad i början av 2017 blev medlem i Kommuninvest har Mölndalsbostäder i upphandling överfört
merparten av lånen till Kommuninvest. Lånen i Kommuninvest har direkt följsamhet mot Stibor 90. Lånen i Kommuninvest (2 500 000 tkr) överstiger den säkrade volymen
(1 565 000 tkr) varför 100 procent säkring föreligger.
Nominellt belopp på lånen uppgår till 2 700 000 tkr
(2 550 000 tkr). I samtliga ränteswappar erhåller bolaget
rörlig ränta baserat på Stibor 3 månader och betalar fast
ränta. När den rörliga räntan är negativ blir betalningsflödet det omvända. Nedan presenteras omfattningen och
verkliga värdena på de derivat som innehas per respektive
balansdag.
Nominellt belopp återstående löptid
Derivat - skulder/negativa värden
Nominellt belopp återstående löptid (tkr)
Ränteswappar som ingår i en säkringsrelation
2019

2018

0

70 000

0

1–5 år

640 000

500 000

545 000

>5 år

925 000

940 000

890 000

1 565 000

1 510 000

1 435 000

–1 år

Totalt
Redovisat värde
Verkligt värde

2017

0

0

0

-101 095

-89 125

-109 253

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Kundfordringar
Kundfordringar bedöms individuellt och redovisas till det
belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet
redovisats till nominellt belopp utan diskontering.
Kortfristiga skulder
Skulder med kort förväntad löptid värderas utan diskontering till det belopp varmed de förväntas regleras.
Låneskulder
Låneskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
Inkomstskatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.
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Kontraktstid

Antal

Ext. avtal

Mölndals stad

Koncernbolag

Total tkr

%, 2019

%, 2018

2020

41

2 048

665

403

3 116

2,9

2,9

%, 2017
4,3

2021–2025

84

9 010

69 914

381

79 305

71,9

70,6

62,4

2026–

15

7 052

20 772

0

27 824

25,2

26,5

33,2

140

18 110

91 351

784

110 245

100

100

100

Förfallostruktur i befintliga lokalkontrakt med Mölndals stad, koncernbolag och externa företag. I tabellen ingår ej parkeringsplatser, förråd
eller sekundära lokaler.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering
av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i not 12 och i not 25.
Redovisning av intäkter
Se not 3 för mer information om hyresintäkter och övriga
intäkters fördelning på olika typer av intäkter och bortfall.
Hyresintäkter
Bostadshyresintäkter redovisas månadsvis. Dessa grundar
sig på hyreskontrakt vars uppsägningstid är tre månader
och de betraktas som operationella leasingkontrakt.
De väsentligaste lokalkontrakten är s k indexavtal där
hyran justeras efter KPI-utvecklingen. Andra lokalavtal kan
vara med fast ökningstakt eller knutna till den centrala förhandlingsordningen med hyresgästföreningen. Minimihyror
och omsättningsbaserade hyror förekommer ej. Variabiliteten i hyresnivåerna är således mycket låg.
Bolaget redovisar hyresintäkter för lokaler i den period de
anses tillhöra. Kvartalshyror periodiseras och bokförs per
månad. I tabellen ovan redovisas lokalkontraktens omförhandlingsår och nuvarande hyresnivå.
Intäkter för Plusval
Plusval innebär att en, av hyresgästen vald, renoveringsåtgärd på vissa delar av lägenhetens ytskikt, utförd av
bolaget eller dess underentreprenör betalas av hyresgästen
via hyresavin under en period om sex år. Bolagets kostnad
till anlitad entreprenör periodiseras under samma period.
Diskontering av intäkter och kostnader sker ej.
Övriga intäkter
Utförda förvaltningsuppdrag faktureras på löpande räkning
i den takt arbetena utförs. Pågående ej fakturerade uppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete.

Försäkringsersättningar tas upp till det beräknade värdet
efter avdrag för kostnader, t ex självrisk.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leastagare eller
leasgivare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden och leasingintäkten i enligt med hyresavtalen.
Pensionsplaner
Bolaget redovisar samtliga pensionsplaner som avgiftsbestämda. Det innebär att premierna kostnadsförs löpande.
Kassaflödesanalys
Är upprättad enligt den indirekta metoden.
Koncernuppgifter
Mölndalsbostäder AB ingår i en koncern där Kvarnfallet
Mölndal AB, org nr 556602-0854 upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag via resultaträkningen
och aktieägartillskott via eget kapital.
Koncerninterna transaktioner
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 39,0 (41,6) procent av inköpen och 20,4 (21,3) procent
av intäkterna andra företag inom hela den företagsgrupp
som koncernen tillhör (inköpens andel av totala kostnader
exklusive personalkostnader, räntor, fastighetsskatt, avskrivningar och utrangeringar).
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NOT 2 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
(Kvinnor/män) (Kvinnor/män)
Totalt
Totalt
2019

Medelantalet anställda*
Samtliga årsarbetskrafter
Styrelse
Företagsledning

2018

(28/64) 92

(27/60) 87

(4/5) 9

(3/6) 9

(2/6) 8

(3/5) 8

*I medelantalet anställda ingår även tid för inhyrd personal.

2019

2018

Ersättningar från hyresgäster

3 906

3 291

Försäkringsersättningar

259

425

Fakturerad fastighetsskatt

469

335

Återvunna fordringar

291

217

9 328

7 254

Extern försäljning
Återbäring från Folksam
Reavinst maskiner och invent.

Summa förvaltningsintäkter
Totala intäkter

Styrelse och vd
Löner och ersättningar
Sociala kostnader

1 747
1 160

1 747
1 000

(Varav pensionskostnader)

2 907
486

2 747
396

Övriga anställda
Löner och ersättningar
Sociala kostnader

37 898
21 828

37 473
21 033

(Varav pensionskostnader)

59 726
3 601

58 506
3 454

Samtliga anställda
54

Övriga förvaltningsintäkter

Löner och ersättningar
Sociala kostnader

39 645
22 988

39 220
22 033

(Varav pensionskostnader)

62 633
4 087

61 253
3 850

0

0

72

158

14 325

11 680

368 378

349 007

24 128
32 263

23 191
31 882

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER
Reparationer
Fastighetsskötsel
Städning

1 099

998

Fastighetsel

9 462

10 159

Vatten

10 496

10 212

Sophantering

10 551

9 582

Värme

21 707

23 933

Lokal administration

29 098

28 192

7 255

5 173

Kundförluster mm

449

438

HGF

508

428

Fastighetsförsäkringar

KabelTV
Övrigt

47

284

1 275

1 184

Arrende

1 288

283

Summa

149 626

145 939

826
12 211

1 037
11 197

3 092

2 382

Avgångsvederlag
Bolagets Vd har tre månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från
företagets sida ska avgångsvederlag betalas med motsvarande
15 månadslöner från uppsägningstidens slut under förutsättning
att vd ej fyllt 60 år vid uppsägningstillfället.

NOT 5 UNDERHÅLLSKOSTNADER
Personalkostnader
Lägenhetsunderhåll
Valfritt Lägenhetsunderhåll, VLU
Lokalunderhåll

NOT 3 RÖRELSENS INTÄKTER
Hyresintäkter
Bostäder
Lokaler
Garage och parkeringsplatser
Summa hyresintäkter
Varav hyresintäkter från
Mölndals stad

Fastighetsunderhåll
286 805

276 367

63 599

58 827

10 546

9 935

360 950

345 129

46 975

46 344

Hyresbortfall
Bostäder

-814

-3 487

Markunderhåll

Summa

-294

-396

Garage och parkeringsplatser

-1 073

-854

Inventarier och installationer

Summa hyresbortfall

-2 181

-4 737

Lämnade rabatter mm

358 769
- 4 716

340 392
-3 065

Nettoomsättning hyror

354 053

337 327

Nettohyror

421

14 392

21 974

1 403

696

32 715

37 707

NOT 6 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN
Drift
Immateriella tillgångar
Byggnader
Markanläggning
Maskiner och andra tekniska
anläggningar

Lokaler

791

Avskr. i fastighetsverksamheten

389

381

77 399

71 658

3 899

3 794

2 614

2 397

809

635

85 110

78 865

444
82

437
135

Centraladministration
Rörelsefastighet
Datorer och inventarier

Avskr. i centraladministrationen
Summa

526

572

85 636

79 437
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NOT 7 CENTRALA KOSTNADER ADMINISTRATION OCH FÖRSÄLJNING
Personalkostnader
Köpta tjänster
Administrativa kostnader
Försäljningskostnader
Förvaltningskostnader
Rörelsefastighet
Summa

2019
7 511
2 694
1 970
2 245
804
1 976
17 200

NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell skatt

2019
0

2018

5 930
2 631

Förändring av uppskjuten skatt
avseende temporära skillnader

5 464

1 090

2018

1 805
2 465
1 014
2 023
15 868

Restituerad skatt

267

-187

55

5 277

1 412

29,0

28,8

18 215

4 904

3 898

1 079

Summa
Genomsnittlig effektiv skattesats i %
Avstämning effektiv skattesats:
Redovisat resultat före skatt

NOT 8 ARVODE TILL REVISORER
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
av sådana övriga arbetsuppgifter.

EY
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

272

446

0

0

NOT 9 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Förfaller till betalning inom ett år

137

176

Förfaller till betalning ett år till fem år

193

193

233

214

Leasingavtalen utgörs i allt väsentligt av kontorsmaskiner. Inga leasingkontrakt är längre än tre år. Avsikten är att de leasade objektet ska återgå
till leasegivaren vid kontraktets slut.
Bolaget har även minimileaseavgifter som kommer att erhållas, dessa
finns specificerade under avsnittet Redovisningsprinciper och värderingsprinciper under rubriken Hyresintäkter.

NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Utdelning

0

2

Ränta bank

0

1

Ränta intressebolag

0

147

Summa

0

150

NOT 11 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Resultat andelar i handelsbolag
Borgensavgift Mölndals stad
Räntekostnader leverantörsskulder
Aktiverad ränta nyproduktion

67
12 500

161
11 000

15

30

0

-2 979

188

214

Ränta på derivatinstrument,
(Swap) netto

29 678

48 355

Räntekostnader moderbolag

2 065

1 361

Räntekostnader fastighetslån

3 761

-2 945

48 274

55 197

Räntekostnad på
checkräkningskredit

Summa

Restituerad skatt

-187

55

5 464

1 090

-21 272

-15 335

17 493

16 696

Förändring uppskjuten skatt

Skatteffekt av:
Skattem. avskrivningar byggnader
Bokföringsmässiga avskrivningar
byggnader
Ej avdragsgill räntekostnad

911

–

Övriga ej avdragsgilla kostnader

270

62

Värdejustering fastighet

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:

Under periodens
kostnadsförda leasingavgifter

Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats 21,4% (22,0%)

-984

-1 205

Utrangering komponentbyten

1 115

915

Skattemässigt avdragsgilla komponentbyten – ej standardhöjande

-1 459

-1 957

Schablonintäkt på periodiseringsfond

28

5 277

12
1 412

29,0

28,8

Redovisad aktuell skatt
Genomsn. effektiv skattesats i %

NOT 13 BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNING
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

3 813 281

3 168 220

Årets aktiveringar

12 838

-5 738

Årets försäljning/utrangering

-8 186

-10 193

Omrubricering från nyproduktion

67 733

660 992

3 885 666

3 813 281

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

-838 015

-773 636

Årets försäljning/utrangering

2 978

6 035

Effekt nedskrivning

4 597

5 475

-81 742

-75 889

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade
avskrivningar enligt plan

-912 182

-838 015

2 973 484

2 975 266

Byggnad

2 468 320

2 088 359

Mark

1 766 446

1 027 748

Summa

4 234 766

3 116 107

Redovisat värde
Taxeringsvärde

Marknadsvärdering
För 2019 har en extern värderingsman anlitats
Den externa värderingen visar att
fastigheterna inklusive pågående
nyproduktion värderas till

6 696 160

6 169 310
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Noter

Innehavsspecifikation

NOT 14 MASKINER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
2019

2018

28 687

26 913

1 476

2 924

-601

-1150

Utgående anskaffningsvärden

29 562

28 687

Ingående avskrivningar

-21 110

-19 863

-2 615

-2 397

601

1 150

-23 124

-21 110

6 438

7 577

Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Årets försäljningar och utrangeringar

Årets avskrivning
Årets försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Planenligt restvärde vid årets slut

Årets försäljningar
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
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Årets försäljningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Planenligt restvärde vid årets slut

13 273
2 020

12 296
977

-86

0

15 207

13 273

-10 852

-10 083

-891

-769

86

0

-11 657

-10 852

3 550

2 421

Brf Tandådalen lgh 6:2
org nr 716456-5017,
säte Sälen

1 st

535

535

17 374

17 437

NOT 19 EVENTUALFÖRPLIKTELSER			
2019
Skulder i handelsbolag
HB Kålleredsfastigheter

Borgensåtagande lån medlemmar
i Kooperativ förening
Borgensåtagande FASTIGO
Summa ansvarsförbindelser

2018

7 102

6 491

7 102

6 491

21 248

18 373

740

690

29 090

25 554

305
278

-294

-93

Utgående värden

537

490

393 547

177 204

537

490

40
383

39
294

Utlägg

1 664

689

Momsfodran

2 650

0

Summa

4 737

1 022

Innehavsspecifikation
Långfristig bonusfordran HBV

100

100
100

Bokfört
värde

Bokfört
värde

100

100

100

100

NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Ägartillskott

9 366

Återförda medel

100

Utgående värden

9 303

299 086

Utgående värden

Ingående värden

50 %

-660 992

Ingående värden

Årets resultatandelar

HB Kålleredsfastigheter
org nr 916443-7536,
säte Göteborg

-67 733

NOT 17 AKTIER I KONCERNFÖRETAG

100%

7 496

284 076

Omrubricering till byggnad och mark

Summa

7 496

490
341

Aktiverade utgifter för
material och arbete

Faren Fastighets AB
org nr 556807-9601,
säte Mölndal

50 %

Bostadsexploatering i
Mölndal KB
org nr 969721-4675,
säte Göteborg

Ingående värden
Intjänade medel

177 204

Andel

40

539 110

Ingående anskaffningsvärden

Helägt dotterföretag

40

NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Utgående anskaffningsvärde

4 st

Summa

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH ANDRA INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp

Hus Byggnadsvaror
Förening (HBV)
org nr 702000-9226,
säte Stockholm

17 437

17 348

-63

-161

0

250

17 374

17 437

NOT 21 ÖVRIGA FORDRINGAR
Personal
Bonusfordran HBV

NOT 22 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda lägenhetsunderhåll
Övriga poster

12 031
3 410

10 341
3 380

Summa

15 441

13 721

NOT 23 EGET KAPITAL
Aktiekapital

40 000

Aktiekapitalet består av 400 aktier med kvotvärde på 100 000 kr

40 000

Noter

Fördelning på kreditgivare

NOT 24 DISPOSITION AV VINST
2019

2018

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst

345 971 007

342 478 737

Årets vinst

12 939 924

3 492 270

358 910 931
358 910 931

345 971 007
345 971 007

Kvarnfallet Mölndal AB
Kommuninvest

200 000
2 500 000

200 000
2 350 000

Summa

2 700 000

2 550 000

Räntesäkring genom ingångna ränteswappar per 2019.12.31
Slutdag

Kreditgivare

2021.09.08

Danske B

2,69

50 000

-2 174

NOT 25 AVSÄTTNINGAR

2022.10.03

SEB

2,30

100 000

-6 226

2023.06.30

SEB

3,18

250 000

-25 698

Uppskjuten skatt 20,6 (22)% på temporär skillnad mellan skattemässigt
och bokföringsmässigt restvärde
fastigheter

2024.05.07

SEB

2,23

100 000

-8 665

2024.06.28

SEB

2,24

140 000

-12 063

Disporeras så att i ny räkning överföres

37 949

Summa
37 949
Se även kommentarer till Not 12 Skatt på årets resultat.

32 485

32 485

NOT 26 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Outnyttjad del av kreditlimit,
75 (75) Mkr

50 351

Fast
Nom. belopp
rt i %

Markadsvärde

2025.07.03

SEB

1,25

200 000

-9 908

2026.06.30

Nordea

0,95

200 000

-5 849

2027.06.30

SEB

1,25

200 000

-10 709

2028.06.30

Danske B

1,69

100 000

-9 003

2028.06.30

Nordea

1,41

100 000

-6 829

2029.01.31

SEB

0,98

125 000
1 565 000

-3 971
-101 095

75 000

Uppkomna undervärden på swapparna har ej bokförts i resultatet.
Resultateffekt bokförs när swappen realiseras före slutdag.

NOT 27 FASTIGHETSLÅN
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Kapitalbindningens löptid
< 1 år inkluderar lån från Kvarnfallet
Mölndal AB 200 (200) Mkr

1 250 000

700 000

1–2 år

0

1 250 000

2–3 år

1 250 000

0

3–4 år

100 000

500 000

4–5 år

100 000

100 000

2 700 000

2 550 000

Summa

Räntebindningens löptid, inklusive koncernlån
< 1 år inkluderar lån från Kvarnfallet
Mölndal AB 200 (200) Mkr

NOT 28 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2019

2018

27 406

15 586

Upplupen semesterskuld

1 872

1 692

Upplupna sociala avgifter

1 506

1 446

Upplupna räntekostnader

2 167

2 093

Upplupen fastighetsskatt

8 026

7 292

Övriga poster

2 977

11 778

43 954

39 887

Förutbetalda hyresintäkter

Summa

1 135 000

1 110 000

1–2 år

50 000

0

2–3 år

100 000

50 000

3–4 år

250 000

100 000

4–5 år

240 000

250 000

5–10 år

925 000

1040 000

Summa

2 700 000

2 550 000

Mölndal 6 mars 2020

Linus Hedberg, Ordf

Adam F Laurén

Kristina Körnung

Carin Hedqvist

Kader Hamakarim

Bengt Odlöw

Åsa Kramér

Marie Lindqvist

Vår revisionsberättelse har avgivits 23 mars 2020

Ernst & Young AB, Anders Linusson, Auktoriserad revisor

Mikael Brodin

Marie Werner, VD

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Mölndalsbostäder AB,
org.nr 556015-2885

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mölndalsbostäder för räkenskapsåret 2019. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 42–57 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Mölndalsbostäders finansiella ställning per den
31 december 2019 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Mölndalsbostäder enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
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Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen återfinns på sidorna 4–41 samt 60–
63 men innefattar inte årsredovisningen och vår
revisionsberättelse avseende denna.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen
är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om att årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning
samt tidpunkten för den. Vi måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Revisionsberättelse
Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Mölndalsbostäder för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Mölndalsbostäder enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,

och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Göteborg den 23 mars 2020
Ernst & Young AB

Anders Linusson
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till bolagsstämman i Mölndalsbostäder AB,
org.nr 556015-2885. Till kommunfullmäktige i
Mölndals stad för kännedom.
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2019.
Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det
innebär att vi planerat och genomfört granskningen för
att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets
interna kontroll är tillräcklig.
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit

tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse
som överlämnats till bolagets styrelse.
Mölndal den 23 mars 2020
Thomas Svensson
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
Peter Österberg
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Fastighetslista
Område

Beteckning

Värde- Bostäder
år
Antal Yta

Specialbostad Lokal
Yta
Antal Yta

Varmgarage
Antal Yta

Total bostäder Total yta Bokfört
Antal Yta
värde Tkr

Taxvärde

Marknadsvärde

BIFROST
Bifrost
Bifrost
Bifrost
Bifrost
Bifrost
Bifrost
Bifrost
Bifrost Totalt

Kornet 1, Arrende
Rågkornet 1
Rågkornet 1
Släpharven 3
Trygghetsboende
Släpharven 2
Vetekornet 1
Vetekornet 1

2006
2006
1980
2017
1969
2006
1968

53
149
66

3 021
9 823
4 799

45 2 846
135 10 647
448 31 136

44
7

2 330
281

88
11

2 887
497

150

5 995

44
60
149
66

133
23

4 529
491
5 176

0

0

3

63

2 330
3 302
9 823
4 799

2 330
3 435
9 846
4 799

88 2 887
56 3 343
135 10 647
598 37 131

7 416
3 343
11 138
42 307

38 019
101 714
142 981

68 000
76 251
175 000
149 000

9 636 Spec.enhet
59 819
69 189 177 589
361 539 705 659

48 700
295 000
165 000
125 000
262 000
895 700

BOSGÅRDEN
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården
Bosgården

Annehill 3
Berzelius 2,
Häradsgatan
Berzelius 3,
Terrakottagatan
Celsius 7
Celsius 10 (P)
Celsius 9
Platen 11
Platen 12
Fiskarna 1
Fiskarna 2
Fiskarna 3
Hedin 2
Nordenskiöld 2
Nordenskiöld 3
Platen 1
Snoilsky 1
Sergel 1
Sergel 2
Åbystugan 2,3,4
(P)

1964
2001

10

636

2001
2010
1984
1984
1984
1984
1960
1960
1960
1954
1954
1954
1994
1994
1960
1992
1960

Totalt

68
1 355
86

33

2 970

36
8
23
107
105
105
29
71
51
110
49
115
26

2 714
626
1 553
6 023
5 907
5 907
1 349
3 171
2 670
6 225
2 495
6 420
1 855

14

878 50 519

100

3 329

3 077
1

1 342

112
13
14
15
3
14
3
16
4
14

260
285
308
66
285
66
350
118
266

574

694
410
475
136
218
176
400
99
485
340

3 903

8 045

100

3 409

4 037

39
23
1 119

10
0

636
0

704
1 355

1 555
15 188

10 789
12 941

12 500
26 400

86

3 329

6 406

49 559 Spec.enhet

101 000

33
0
36
8
23
107
105
105
29
71
51
110
49
115
40
0

2 970
0
2 714
626
1 553
6 023
5 907
5 907
1 349
3 171
2 670
6 225
2 495
6 420
2 429
0

2 970
0
2 714
738
1 553
6 717
6 317
6 382
1 485
3 389
2 846
6 625
2 594
6 905
2 769
0

70 512

71 410

112 000

28 362

5 126
21 876

45 800
11 673
26 400
103 626
100 432
101 668
25 344
59 580
48 688
119 039
47 701
108 658
52 406

63 700
20 400
36 200
86 500
82 500
82 400
33 900
79 300
64 400
146 000
59 100
90 000
69 900
10 000

978 54 422

62 467

314 955

946 155 1 176 200

1 851
827
5 156

15 984

39 850
32 825

50 102

CENTRUM
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Totalt

Björkåsen 3
Iden 8
Björkåsen 3,
Koop Sahlins
Gråsejen 6 (FD 3)
Gråsejen 6 (FD 5)
Gråsejen 6 (FD 6)
Gråsejen 6 (FD 7)
Hajen 2
Sutaren 1
Rödtungan 1
Rödtungan 2
Stenbiten (P)
Stenbiten 1-2
Stenbiten 17-18
Stenbiten 3-4
Stenbiten 5-6
Sutaren 4
Sutaren 5
Sutaren 6
Åby 1:89

1992
1952
2009
1992
1992
1958
1977
2017
2004
1984
1984
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1977

33
13

1 812
804
62

43 2 755
48 3 340
30 2 101
14
970
198 13 203
4
228
15
992
15 1 002
6
10
10
10
6
7
5

457
124
599
591
9 899
133
159

376
588
623
548
355
435
268

467 30 399

33
13
62

132
117
65
124
159
84
65
62

4 037 13 888

4
4

72
72

2

60

3

54

13

258

1 812
804
4 037

43 2 755
48 3 340
30 2 101
14
970
198 13 203
4
228
15
992
15 1 002
0
0
6
376
10
588
10
623
10
548
6
355
7
435
5
268
0
0
529 34 436

111 561

35 012
14 507
86 712

52 800
24 700
115 000

3 212
35 270
68 109
81 100
3 464
87 900
2 700
7 756
86 052
53 500
1 561
41 476
63 837
34 100
23 102 821 433 625 000 941 300
228
2 621
3 343
7 990
1 125
15 886
17 784 118 000
1 161
17 759
0
508
6 696
705
10 693
688
10 048
672
9 937
514
6 894
519
8 183
333
4 818
0
41
2 150
100
48 324 1 052 028 1 077 534 1 516 490

Område

Beteckning

Värdeår

Bostäder
Antal Yta

Specialbostad Lokal
Yta
Antal Yta

Varmgarage
Antal Yta

Total bostäder Total yta Bokfört
Antal Yta
värde Tkr

Taxvärde

Marknadsvärde

EKLANDA
Eklanda
Eklanda
Eklanda
Eklanda
Eklanda
Eklanda
Totalt

Dragbasunen 1
Kontrabasen 1
Mandolinen 24
Mungigan 30
Nyckelharpan 58
Nyckelharpan 5

2001
1993
1994
2009
2007
1998

81
96

6 267
7 922

5

377

66 4 319
248 18 885

1 230
565
389
5
71
7
83

303
2 276
302
2 881

2 008
139
4 331

42

1 935

2 854

42

1 935

2 854

0

0

81 6 267
96 7 922
0
0
10
680
71 2 276
73 4 621
331 21 766

7 497
8 487
389
680
4 284
4 760
26 097

89 086 138 070
76 443 122 673
2 424 Spec.enhet
18 576
16 160
57 239 Spec.enhet
37 485
78 798
281 253 355 701

199 000
188 000
6 140
23 200
114 000
106 000
636 340

KROKSLÄTT/TOLTORP
Krokslätt/ Toltorp Järven 4
Krokslätt/ Toltorp Moroten 6
Totalt

1984
1955

2
2

183
183

1985
1964
1985
1985

32
87

2 204
5 202

5

342

1987
1987
2018
2004
1995
1990

28
12
56
1

1 607
682
4 060
146

0

0

42
2
44

1 935
183
2 118

4 789
183
4 972

8 876 Spec.enhet
1 435
4 742
10 311
4 742

67 100
4 050
71 150

32
87
0
5

2 204
5 202
0
342

2 259
5 277
0
342

10 427
4 334

31 200
70 290

1 684

4 876

41 800
69 100
800
6 380

28 1 607
12
682
56 4 060
1
146
34 1 058
145 10 309
400 25 610

1 719
751
4 060
146
2 011
10 734
27 299

11 222

23 332
9 819
90 000
3 983
Spec.enhet
156 429
389 929

30 400
11 600
135 000
4 000
28 400
245 000
572 480

63
52
2
109
5
44
6

1 900
3 573
216
9 987
258
2 226
266

4 872
3 573
216
10 178
431
4 051
449

Spec.enhet
54 400
3 668
129 589
Spec.enhet
Spec.enhet
Spec.enhet

62 600
96 800
2 700
159 000
13 700
80 000
20 300

281 18 426

23 770

16 690
44 976
1 701
45 491
12 386
22 755
20 688
986
165 673

187 657

435 100

55
72
127

3 116
5 662
8 778

3 445
7 185
10 630

33 988
165 206
199 194

65 003
150 701
215 704

73 700
235 000
308 700

111
48
36
32
28
49
6
6
120
27

7 480
3 336
2 625
2 165
1 615
1 990
238
236
4 027
1 773

7 956
3 336
2 688
2 176
1 670
3 043
1 603
418
13 333
1 773

71 524
27 565

118 545
44 605
34 833
28 302
23 295
Spec.enhet
Spec.enhet
Spec.enhet
979
23 130

140 000
55 700
42 700
35 400
26 900
57 000
60 100
23 000
237 000
43 800

6

236

418

21 400
-

469 25 720

38 413

19 156 Spec.enhet
1 080 Spec.enhet
986 Spec.enhet
320 855 273 689

KVARNBYN
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Kvarnbyn
Totalt

Brunnen 7
Delbanco 1
Kikås 1:216 (P)
Kikås 1:9 (FD
Roten K7)
Ryet 12
Ryet 3
Talrasten 1
Sidensvansen 12
Sidensvansen 7
Silverskatten 1

145 10 309
366 24 552

55
75

112
69

34

1 058

34

1 058

953
425
1 689

63

1 900

2 972

5
44
6

258
2 226
266

191
173
1 825
183

118

4 650

5 344

0

0

14

551

1
1

1 540
1 540

0

0

123 368
2 582
9 152
91 452
254 221

KÅLLERED/LINDOME
Kållered /Lindome
Kållered /Lindome
Kållered /Lindome
Kållered /Lindome
Kållered /Lindome
Kållered /Lindome
Kållered /Lindome
Kållered /Lindome
Totalt

Annestorp 5:118
Heljered 2:12
Kållered 1:111
Kålleredsgå. 1:97
Lindome 1:30
Våmmedal 3:136
Fågelsten 1:107
Balltorp 1:225, LSS

1971
2006
1950
1989
2009
1986
2016

52
2
109

3 573
216
9 987

163 13 776

ÅBY
Åby
Åby
Totalt

Jordbländaren 2
Katrineberg 5

1991
2011

41
72
113

2 565
5 662
8 227

99
48
36
32
28
12

7 072
3 336
2 625
2 165
1 615
672

14

551

329
1 523
1 852

12

408

476

ÖSTRA MÖLNDAL
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Östra Mölndal
Totalt
TOTALT

Dubbeltrasten 1
Glasberget 1
Glasberget 2
Grågåsen 1
Klängrosen 9
Koltrasten 1
Lackarebäck 1:17
Korsnäbben 1
Lövängen 2
Forsåker 1:101,
Moduler
Lövängen 2, LSS
Sandbäck 1:55
Flikvingen 5, LSS

1992
1984
1984
1984
1987
1995
2014
2017
1951
2017
2018

255 17 484
2 940 195 160

37
6
6
120
27

1 318
238
236
4 027
1 773

6

236

214

63
11
55
1 053
1 365
182
9 306

182

8 236 12 693

0

817 33 246 55 872

114

0

5 207 3 757 228 406 284 278

7 056
18 942
45 898
21 354
64 480
43 800

743 000

2 960 029 4 156 770 6 355 160

GRI-INDEX

GENERELLA UPPLYSNINGAR
GRI 102

UPPLYSNING

SIDA

OMFATTNING/KOMMENTAR

ORGANISATIONSPROFIL
102–1

Organisationens namn

102–2

De viktigaste varumärkena, produkter och tjänster

Mölndalsbostäder AB

102–3

Huvudkontorets lokalisering

Häradsgatan 1, Mölndal

102–4

I vilka länder är bolaget verksam

Sverige

102–5

Ägarstruktur och bolagsform

38–39

Bolagsordning

102–6

Marknader som bolaget är verksam på

7

Bostäder och lokaler i Mölndal

102–7

Bolagets storlek

6, 32

102–8

Antal anställda uppdelat på anställningsform,
anställningsvillkor och kön

23

102–9

Leverantörskedja

35–36

102–10

Väsentliga förändringar i bolaget och/eller leverantörskedjan
under redovisningsperioden

16, 35

102–11

Försiktighetsprincipens tillämpning

Vi tillämpar försiktighetsprincipen
i vårt miljöarbete.

102–12

Deltagande i externa hållbarhetsinitiativ

Mölndalsbostäder deltar i allmännyttans klimatinitiativ samt klimatdialogen med Mölndal Energi. CSR
Västsverige, Attraktiva Åby, Bifrostprojektet, BID Kållered.

102–13

Medlemskap i organisationer

7

25–28

Sveriges Allmänytta

STRATEGI
102–14

Uttalande från VD

4

ETIK OCH INTEGRITET
102-16

Organisationens värderingar, principer, standarder
och uppförandenormer

20–22

Bolagsstyrning

38–39

STYRNING
102–18

INTRESSENTRELATIONER
102–40

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

11

102–41

Medarbetare med kollektivavtal

102–42

Identifiering och val av intressenter

11

102–43

Dialog och aktiviteter med intressenter

11

102–44

Frågor som lyfts fram av intressenterna

11

All personal omfattas av kollektivavtal

OM REDOVISNINGEN
102–45

Enheter som ingår i redovisningen

38

102–46

Process för att fastställa redovisningens innehåll och avgränsning

10–12

Avser endast Mölndalsbostäder AB

102–47

Frågor som identifierats som väsentliga

12–15

102–48

Förändringar av informationen

2019 är första året för hållbarhetsredovisningen

102–49

Förändringar av hållbarhetsområden

Det är vår första väsentlighetsanalys
för hållbarhetsfrågor.

102–50

Redovisningsperiod

Räkenskapsåret 2019

102–51

Datum för senaste redovisningen

2019 är första året för hållbarhetsredovisningen

102–52

Redovisningscykler

Följer verksamhetsåret
1 januari–31 december

102–53

Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen

anna.axelsson@molndalsbostader.se
tel 0739-10 84 58

102–54

Tillämpningsnivå enligt GRI

Denna rapporten följer GRI standard:
Core

102–55

GRI-index

62–63

102–56

Externt yttrande

39, 58–59

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
GRI STANDARD

UPPLYSNING

SIDA

OMFATTNING/KOMMENTAR

GRI 200 EKONOMI
103–1, 103–2, 103–3 Styrning

38–39

203–2

Indirekt ekonomisk påverkan

4, 7, 16, 19

205

Antikorruption

37

205–2

Kommunikation och utbildning kring antikorruption, policy och rutiner 35–37

GRI 300 MILJÖ
Med utgångspunkt enligt vårt miljöledningsarbete ISO 14001

103–1, 103–2, 103–3 Styrning
302–1

Energianvändning inom organisationen

29

303–1

Vattenanvändning inom organisationen

29

305–1

Direkt växthusgasutsläpp

29

305–2

Indirekt växthusgasutsläpp

29

306–2

Avfallshantering

6, 30

308–1

Utvärdering av leverantörer utifrån miljökrav

35

GRI 400 SOCIALA FRÅGOR
103–1, 103–2, 103–3 Styrning

20–22

401–1

Antal nyanställda och personalomsättning

23

403–2

Typ och antal arbetsplatsskador och sjukdagar

23

405–1

Mångfald och lika möjligheter inom företaget

20–22

413–1

Samarbete med lokalsamhället

15, 25–26

Klimatkompenserad från Tricorona. Produktion: Stormen kommunikation. Foto: Åsa Dahlgren, Pontus Grönvall.

Mölndalsbostäder AB
Box 163
431 22 Mölndal
Besöksadress: Häradsgatan 1
info@molndalsbostader.se
molndalsbostader.se
Växel: 031-720 84 00

