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I VÅR VÄRLD
I vår värld handlar det om stort och smått.

Det handlar om den helt vanliga vardagen samtidigt som den handlar 
om det större åtagandet att bidra till en hållbar framtid för vår planet.

I vår värld handlar det om verkligheten. Människor som lever sina unika 
liv, vägg i vägg. En lyhörd hyresvärd som har stor förståelse för rätten 
till ett tryggt och hållbart boende. Ett bra hem, helt enkelt.

I vår värld handlar det också om att den minsta insatsen i vår dagliga 
verksamhet får betydande konsekvenser för hållbarheten i stort.

Vår värld består av såväl trygghetsvandringar, underjordiska avfallssystem, 
byte av källarbelysning eller installation av om fattande solenergilösningar 
som att betrakta LKFs verksamhet i det stora perspektivet. Det vill säga att 
sätta det hållbara boendet i Lunds kommun i ett nationellt, europeiskt 
och världsligt sammanhang.

För oss är detta vad hållbarhet i grunden handlar om: att vi tillsammans 
strävar efter en bättre värld att leva och bo i. Att människor i Lunds kommun 
väljer ett hållbart boende gör att LKF kan fortsätta bygga fler och bättre 
hem. På så sätt kan vi tillsammans vara en förebild – både i regionen 
och nationellt.

I vår värld handlar det också om att LKFs tre övergripande mål är en 
direkt förlängning av olika globala trender som påverkar oss alla. I vår 
lokala roll innebär det att varje dag erbjuda attraktiva hem, bygga fler 
bostäder och skapa ett bättre Lund.

Välkommen till LKFs hållbara värld!

Kontakt person för rapporten är Fredrik Millertson, VD.
Form: Bysted AB.
Text hållbarhetsrapporten: Ordspråk Lotta Solding.
Foto: Klas Andersson, Kennet Ruona, LKFs bildbank.

Om rapporten: Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018 omfattar Lunds 
Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341. Redovisningen upprättas årligen och är en 
kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredo-
visningslagen, vilket även innefattar krav på Hållbarhetsrapport. Den formella årsredovisningen 
omfattar sidorna 72 till 92. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med GRI:s riktlinjer 
Sustainability Reporting Standards, nivå Core. Års- och hållbarhetsredovisningen fastställdes av 
styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB den 28 februari 2018. 
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ETT HELÄGT KOMMUNALT FASTIGHETSBOLAG
Lunds Kommuns Fastighets AB, LKF, bildades 1947 och är ett 
helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en politiskt 
sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige fast-
ställer LKFs ägardirektiv.

CIRKA 40 PROCENT AV HYRESMARKNADEN
LKF har totalt 9 695 (9 551) lägenheter, vilket betyder att 
cirka 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det 
tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och 
till ett av de 20 största i Sverige.

Totalt finns det 26 973 (per 31/12 2017) hyreslägen-
heter i Lunds kommun, vilket innebär att LKF har nästan 
40 procent av kommunens hyresmarknad. Andra stora 
aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF (studentbo-
städer), Akelius och Paulssons Fastigheter. Totalt finns det 
cirka 61 500 bostäder i Lunds kommun varav hälften i 
flerfamiljshus. Av dessa är nästan hälften hyresrätter 
och drygt hälften bostadsrätter. Till detta ska läggas 
nästan 10 000 specialbostäder, varav huvuddelen är 
studentbostäder.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldre-
boende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero 
torg och Karshögstorg med handel och service samt ett 
40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

LKFS VISION

FLER OCH 
BÄTTRE HEM

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Bra bostäder gör 
Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen 
kan fortsätta att utvecklas. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi söker 
mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader. Vi investerar 
i framtiden genom att bygga nytt samt ta hand om och utveckla de 
fastigheter vi har. Vi ger våra hyresgäster möjligheter att påverka sitt 
boende så att deras hem blir bättre för dem.

9 695

13,1

MEDARBETARE
LKF har 230 medarbetare

230
Lägenheter totalt

Miljarder kronor

20000
Lundabor bor hos oss

LKF är det tredje största 
kommunala fastighets- 
bolaget i Skåne

LKF är bland de 20 största 
kommunala fastighets- 
bolagen i Sverige

av kommunens 
bostadshyres- 
marknad

40 %

LKF erbjuder hyresbostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, 
Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge.

LUND 8 368

STÅNGBY 23

S. SANDBY 314 REVINGE BY 58

DALBY 667

VEBERÖD 141

GENARP 124

ANTAL LÄGENHETER

2018 uppgick marknadsvärdet på LKFs 
fastighetsbestånd till cirka 13,1 (11,5) 
miljarder kronor enligt gjord värdering.

LKF I KORTHET
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Fredrik Millertson – ny vd på LKF
Från och med den 1 oktober är Fredrik Millertson ny vd på LKF. Med en god 
kännedom om branschen, genom arbete med olika fastighetsfrågor sedan 
mitten av åttiotalet, bland annat hos Örebrobostäder, Köpings Bostads, Örebro 
kommun och nu senast Ystadsbostäder, så känner han sig trygg och förväntans-
full att leda LKF framåt i det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Det känns väldigt roligt. Jag ser fram emot en spännande resa med LKF 
och våra medarbetare där vi sätter medarbetarskapet och kundservice i fokus, 
säger Fredrik Millertson.

Hållbarhetsevent för våra hyresgäster
Under våren arrangerade LKF tre stora hållbarhetsevents: på Norra Fäladen, på 
Väster och i Dalby. Ambitionen var att informera kring och öka engagemanget 
för hållbarhetsfrågor. Träffarna arrangerades tillsammans med Lunds kommun, 
Hyresgästföreningen, Kraftringen och Lunds Renhållningsverk. På plats fanns 
experter på odling, energi och solceller, redo att ge tips på smarta sätt att 
använda jordens resurser.

Fortsatt hög byggtakt 2018
Trots något färre byggstartade lägenheter än beräknat har byggtakten inom 
LKF varit hög under 2018. 352 lägenheter färdigställdes medan 330 byggstar-
tades i fyra olika projekt, däribland innovationsprojektet Xplorion på Brunnshög. 
De 96 temporära bostäderna är äntligen på plats trots stora problem med 
leveransen av modulerna. Vid årsskiftet 2018/2019 hade LKF nio pågående 
byggprojekt med sammanlagt 694 lägenheter.

Pilotprojektet Boskolan för nyanlända
Med rätt information i ett så tidigt skede som möjligt är förutsättningarna 
goda för att göra rätt, ta ansvar och trivas med sitt boende. Det var LKFs in-
gångsvärden inför pilotprojektet Boskolan, som pågått under hösten 2018. 
Det är viktigt att lära sig hur man bor och hur man tar hand om sin lägenhet. 
Därför testar vi Boskolan tillsammans med några av dem som flyttar in i våra 
temporära bostäder. Att skapa möten och skapa relationer är viktigt. Det ger 
förtroende och ökad trivsel.

LKF – en del i Allmännyttans klimatinitiativ 
LKF har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ, där målet är att de 
allmännyttiga bostadsbolagen ska vara fossilbränslefria senast år 2030 och 
energi användningen ska minska med 30 procent. Genom att exempelvis bygga 
energi- och klimatsmart, ställa om vår fordonspark till fossilbränslefri och 
satsa på lösningar för en hållbart boende så kan vi på LKF, tillsammans med de 
andra bostadsbolagen inom Allmännyttan bidra till minskad miljöpåverkan.

2018 I KORTHET
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GEMENSAMT 
FRAMÅT
–  MED KUNDEN I CENTRUM

Efter att ha varit vd på LKF sedan den 
1 oktober 2018 konstaterar jag att den 
positiva känsla jag fick från start fortsätter 
att vara stark. Jag har mött väldigt många 
engagerade människor, både inom och 
utanför företaget, som gärna vill vara med 
i vårt fortsatta utvecklingsarbete. 

Under 2018 har vi lyckats väl med vår 
nyproduktion, med som mest runt 1 000 
lägenheter under produktion. Vi bygger 
mycket och vi bygger bra. Vi är också på 
god väg att nå vårt mål om att vara helt 
fossilbränslefria till 2020. Det ekonomiska 
resultatet är starkt; vi når de mål vi satt 
upp i vår budget. Sist, men verkligen inte 
minst, har vi en stolt och engagerad personal, 

som utgör en trygg ryggrad i bolaget. 
Min drivkraft framåt är att än tydligare 

lyfta fram kunden i organisationen. Arbetet 
med detta har inletts och kommer att fort-
sätta under 2019. Vi kommer också att skruva 
till de sista detaljerna på den organisations-
förändring som gjordes för några år sedan, 
med ett ännu tydligare kundperspektiv.

KUNDEN I CENTRUM
Kunden ska vara i centrum, med en enkel 
väg in till LKF. Vi ska möta alla på de sätt 
och på de tider som passar dem bäst, så 
tror jag att vi bäst hjälper kunden. Som jag 
ser det är det vårt uppdrag att tjäna kun-
den, att skapa fler hem i Lund och att det 
ska ske i en bra och trivsam arbetsmiljö, 
där vi alla kan ha roligt på jobbet. Något 
jag hoppas ska sippra ut till våra kunder. 

För att få medarbetarna att trivas är det 
viktigt att aktivt satsa på dem, bland annat 
genom att visa uppskattning och ge möj-
ligheter till vidareutveckling. Genom att 
även bli bättre på att lyfta varandra hoppas 
jag att vi kan arbeta vidare på en än mer 
positiv och tillåtande attityd inom LKF. 

PROFESSIONELL OCH 
HÅLLBAR AKTÖR
Min ambition är att vi ska skapa en bild av LKF 
som ett professionellt företag, som det är 
roligt att arbeta på. I arbetet med att rekry-
tera och nå den yngre generationen tror jag 
att det är viktigt att vi även visar att vi är en 
proaktiv aktör som arbetar med hållbarhet, 
ur alla dess aspekter, utvecklar hela Lund 
samt deltar i lokala, regionala, nationella 
och internationella samarbetsprojekt. 

När det gäller hållbarhet ur miljösynpunkt 
kan vi dela upp våra möjligheter att minska 
resurs- och energiförbrukningen i tre delar: 
för det första det vi förbrukar i våra befint-
liga fastigheter, för det andra de krav vi 
ställer i nyproduktion och för det tredje de 
resurser som våra hyresgäster förbrukar, 
till exempel i samband med transporter. 
Det som är enklast att påverka, och som vi 
också är bäst på, är att minska energian-
vändningen i våra fastigheter. Här kommer 
vi att vara helt fossilbränslefria till 2020.

När det gäller nyproduktion har vi än så 
länge bara utnyttjat några av de möjligheter 
som finns för att minska resurs- och 

VD HAR ORDET

”Vi ska möta alla på de sätt och på 
de tider som passar dem bäst, så tror jag 

att vi bäst hjälper kunden.”
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energi förbrukningen. Likadant är det när 
det gäller våra hyresgäster. Här har vi bland 
annat börjat erbjuda laddplatser, skapat 
cykelpooler och testat olika metoder som 
gör det möjligt för hyresgästerna att själva 
påverka sina kostnader för förbrukning. Vi 
arbetar även med återbruk och återvinning 
i olika former, vilket vi ska fortsätta med. 
Men vi måste också erbjuda fler och bättre 
möjligheter för att minska transporterna. 
Här kan och måste vi absolut bli bättre!

För andra året i rad är LKF en del av Lunds 
kommuns satsning på gröna obligationer, ett 
sätt att låna pengar till särskilt miljöinriktade 
investeringsprojekt. Det kapital som kom-
munen lånar, och i sin tur vidareutlånar till 
LKF, viks helt åt finansiering av utvalda 
projekt. Under 2018 handlar det om Buller-
byn och Hammocken; två projekt där vi vet 
att vi kan klara höga energikrav för ett 
hållbart byggande. LKF ser positivt på att 
fler investerare intresserar sig för gröna 
obligationer, så att vi tillsammans kan skapa 
ett hållbart Lund; hela vägen från ekonomi 
till genomförande och boende.

FÖRSENADE BOSTÄDER, TVÅ 
INITIATIV OCH EN BRAND
Bland de händelser som sticker ut under 
året lyfter jag bland annat att vi, efter en 
kraftig försening, äntligen fått de tempo-
rära bostäderna klara och att 96 lägenheter 
för nyanlända nu är klara för inflyttning. 

Vi har också ökat takten med att digitali-
sera vår verksamhet, med fokus på att skapa 
värde för kunden och effektivisera admi-

nistrationen. Under 2018 blev vi en del i 
SABOs digitaliseringsinitiativ och mot slutet 
av året skrev vi också under SABOs klimat-
initiativ, vars mål vi kommer att skruva på 
lite ytterligare, för att skapa tydligare ut-
maningar för oss. När Klimatinitiativets 
deltagare träffas 2019 kommer det att ske 
i Lund, helt i linje med vår ambition att 
vara en modern och synlig samhällsaktör.

Årets tråkigaste händelse var den brand 
som bröt ut i en lägenhet på Kollegievägen, 
i oktober. Analysen av varför branden bröt 
ut är ännu inte klar, men det vi för egen del 
bland annat noterar är att brandvarnaren i 
lägenheten fungerade, vilket bidrog till att 
de boende hann ta sig ut i tid. Ingen skada-
des fysiskt i branden. Många av de kring-
boende visade också stor generositet och 
hjälpsamhet. Vi på LKF blev än en gång på-
minda om vår viktiga roll att bidra till att så 
få bränder som möjligt inträffar. Vi behöver 
dock jobba mer med att sprida information 
om vad som kan göras förebyggande, men 
också vad man bör göra när en brand inträffar. 

LEDER ELBRIST TILL MER 
SOL- OCH VINDKRAFT?
Bland de händelser i omvärlden som påverkat 
oss vill jag nämna den nya budgeten som 
riksdagen antog i december, där investe-
ringsbidraget för att producera hyres rätter 
tas bort. Hur det kommer att påverka vår 
nyproduktion och våra kostnader vet vi inte 
än. En annan faktor som känns oroande är 
signalerna om att Skåne kan stå inför en 
effekts- och kapacitetsbrist när det gäller el. 

Detta talar allt mer för att vi framåt bör 
satsa på lokal producerad el, i form av till 
exempel sol- och vindkraft.

Såväl utmaningarna som möjligheterna 
är alltså många. Vi har ett starkt tryck på 
våra bostäder och det är svårt att hinna 
bygga i den takt som efterfrågas, samtidigt 
som vi kan riskera att stå inför en effekt-
brist på el. Klimatets förändringar och en 
ökad digitalisering är andra faktorer som 
vi måste förhålla oss till. Och samtidigt 
måste vi lyfta fram kundens behov och 
fortsätta anpassa vår organisation efter 
detta. För att få fler att trivas hos oss tror jag 
också på ett fortsatt och intensifierat 
arbete med boinflytande, något vi alla 
tjänar på.

Med tanke på den hittills korta tid jag 
varit i bolaget lämnar jag härmed över ordet 
till mina kollegor, som på de kommande 
sidorna berättar mer om vad som hänt under 
2018. Redovisningen utgår från LKFs tre mål: 
att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bo-
städer och skapa ett bättre Lund. Nytt för 
i år är att vi integrerat FNs 17 globala mål 
för en hållbar utveckling, vilket märks när 
du bläddrar i vår kombinerade års- och 
hållbarhetsredovisning. Trevlig läsning!

Lund i februari 2019

Fredrik Millertson, VD
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LKF har tre övergripande mål: att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och 
skapa ett bättre Lund. I denna kombinerade års- och hållbarhetsredovisning berättar 
vi om vårt integrerade hållbarhetsarbete. Under 2018 har vi även kopplat det vi gör 
mot FNs globala mål för en hållbar utveckling.

LUND

EN DEL AV EN 
STÖRRE HELHET

Vår vision är en framtid med fler och bättre 
hem. Vi vet att hemmet är en väldigt viktig 
del av människors vardag och välmående. 
Vår grundläggande affärsidé innebär att vi 
utvecklar attraktiva hyresbostäder och 
hyres lokaler i Lund, där god service och 
personligt inflytande för hyresgästen ska 
innebära ett bekymmersfritt och hållbart 

boende. Vår affär baseras på att vi investerar, 
äger och förvaltar vårt fastighetsbestånd. 
Läs mer om vår affärsmodell i illustra-
tionen här intill.

För tredje året i rad väljer vi att ta fram 
en kombinerad års- och hållbarhetsredo-
visning. Den är upprättad i enlighet med 
GRI Standards (Global Reporting Initiative) 

och lagkravet i Årsredovisningslagen om 
att redovisa en hållbarhetsrapport. Vi vill 
skapa dialog och engagemang samt sam-
verka med våra intressenter. Under 2019 
kommer vi därför att öka arbetet med att 
sprida innehållet i redovisningen, i olika 
kanaler och till fler målgrupper.

SAMVERKAN
I arbetet med att uppnå våra övergripande 
mål samverkar vi och är beroende av fler-
talet aktörer: våra hyresgäster men även 
till exempel entreprenörer för både bygg-
projekt och underhållsarbete. Hållbarhets-
aspekter, såväl positiva som negativa, finns 
att beakta i våra leverantörsled. Vi styr och 
följer upp dessa i såväl gemensamma ut-
vecklingsprojekt som i formulerade villkor 
i förfrågningsunderlag vid upphandling 
och till hörande revision. 

Exempel på vår samverkan redovisas på 
flera ställen i texter i denna rapport, men 
redovisning av nyckeltal avgränsas till att 
endast omfatta LKFs verksamhet, med 
undantag för nyckeltal för källsortering 
som återger våra hyresgästers sortering 
av sitt avfall.

TRE ÖVERGRIPANDE MÅL
Eftersom vår verksamhet styrs av tre övergripande mål har vi valt att låta de tre dimen-
sionerna av hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk) utgöra en naturlig del av dessa. I 
korthet är de viktigaste hållbarhets frågorna för LKF följande, uppdelade per mål:

ERBJUDA ATTRAKTIVA HEM: Att skapa trygghet och trivsel i våra bo-
stadsområden, bland annat via boinflytande, samt att skapa möjligheter för 
våra hyresgäster att leva hållbart. Att arbeta med långsiktig förvaltning och 
underhåll samt att erbjuda hem för breda målgrupper.

 BYGGA FLER BOSTÄDER: Att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara 
fastigheter. Att bygga bostäder för alla målgrupper som vill bo i hyresrätt 
och att bygga i alla delar av Lund.

SKAPA ETT BÄTTRE LUND: Att som en pålitlig samhällsaktör aktivt bidra 
till att utveckla Lund, bland annat via mer levande stadsdelscentrum och 
hållbara lokala energilösningar. Att arbeta för socialt hållbara bostadsområden, 
bland annat genom aktiviteter riktade mot barn och ungdomar samt åtgärder 
som gynnar integration.



 LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018        11

M
ark

anvis
ning

Pro
jekte

rin
g

Upphandlin
g

Byg
glo

v

Deta
ljp

ro
jekte

rin
g

Byg
gsta

rt

Slu
tb

esik
tn

ing

Börja förvalta

Drift och Skötsel

Underhåll

Egenkontroll

Ombyggnad

Rivning/Försäljning

BYGGA FLER BOSTÄDER ATTRAKTIVA HEM

Söke
r b

osta
d

Erb
judande om

 vi
sn

ing

Tilld
elas l

ägenhet

Skriv
a hyr

esa
vt

al

Få
 ti

llt
rä

de

Inflyttning

Boinflytande

Hyresgästsstyrt 
lägenhetsunderhåll

Service/Felanmälan

Omflyttning

Uppsägning

Besiktning

Avflyttning/Omflyttning

SKAPA ETT 
BÄTTRE LUND

VÅR VÄRDEKEDJA Vår affärsmodell och dess 
koppling till vår värdekedja
Bolagets affär, som utgår från vår affärsidé 
och vårt ändamål, kan delas i två delar. Dels 
den grundläggande affären där vi utvecklar 
attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, 
där service och personligt inflytande för 
hyres gästen ska innebära ett bekymmers-
fritt och hållbart boende. Dels investerar, 
äger och förvaltar vi vårt fastighetsbestånd, 
för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. 
Det medför att vi även har stora tillgångar, 
som utgör en kapitalplacering för kommunen 
som bolaget förvaltar. De två delarna illustreras 
av de två sidorna i vår värdekedja.
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Ägardialog, KSAU, 
Bolagsstämma
StyrelsemöteSTRATEGIPLAN 

& BUDGET – 2020

BOLAGSPLAN 

& BUDGET 2018
Ägardialog, KSAU,
Styrelsemöte
Ledningsgruppsmöte

AVDELNINGSPLAN
& BUDGET 2018

UTVECKLINGSPLAN

2018

Ledningsgruppsmöte
Utvecklingssamtal

Bilden beskriver översiktligt hierarkin i LKFs planer och i vilka forum de diskuteras och följs upp. Styrelsen 
för LKF ska sammanträda minst sex gånger per år, men praxis är elva sammanträden. Vid sammanträdena 
får styrelsen rapporter om marknad, investeringar, finanser och tertialvis ekonomi.

GOD TILLVÄXT UTIFRÅN 
STRUKTUR OCH TYDLIGA 
VÄRDERINGAR

LKF tillämpar en egen modell för styrning 
och kontroll, som tagit intryck av den så 
kallade COSO-modellen. Arbetet omfattar 
bolagets samtliga processer, rutiner och 
system och är ett systematiskt arbete för 
att säkerställa att LKF når sina mål på ett 
effektivt sätt samt att verksamheten styrs 
enligt lagar, regler och styrande dokument. 
För att undvika allvarliga fel och att skapa 
en trygg och lärande organisation genom-
förs löpande intern kontroll. 

STYRNING OCH KONTROLL
För att utöva styrning och kontroll behöver 
man definiera den miljö som avses, den så 
kallade kontrollmiljön. LKFs kontrollmiljö 
består av de människor som utgör vår 
organisation och hur de samverkar utifrån 
bolagets värderingar: mänskligt, pålitligt, 
utvecklande och långsiktigt samt de policys, 
regler och riktlinjer som gäller för verksam-
heten. Därutöver tillkommer de intressenter 
som vi interagerar med. 

LKF ägs av Lunds kommun och styrs av 
ägaren via det ägardirektiv som antagits av 
kommunfullmäktige och bolagets stämma. 
Direktivet ger den övergripande inriktningen 
för LKF. Utifrån detta sätter styrelse och 
ledning långsiktiga mål med tillhörande 
strategier, som återfinns i Strategiplan för 
2017 – 2020. Strategierna har därefter 
brutits ner i en mer detaljerad årsplan och 
budget, som mynnat ut i avdelningsplaner 
som kopplas till de individuella utvecklings-
planerna. Planerna beskriver var vi ser 
möjligheter att utveckla och förbättra vår 
verksamhet och affär.

RISKBEDÖMNING
Som en del i att driva affärsverksamhet 
uppkommer olika risker. Riskerna kan i värsta 
fall övergå i händelser som kan inverka 
negativt på bolagets möjlighet att nå upp-
satta mål. LKF arbetar löpande med att 
identifiera och bedöma risker för att kunna 

hantera och undvika dem. Vi har delat upp 
våra risker i strategiska, finansiella, opera-
tiva och legala. 

Med strategiska risker menas risker som 
är kopplade till bolaget strategiska inrikt-
ningar. Riskerna hänger ofta ihop med 
händelser i vår omvärld som vi svårligen kan 

LKF har under lång tid växt till det bolag det är idag, med cirka 10 000 bostäder och en 
omsättning på drygt en miljard. En förutsättning för långsiktig tillväxt är en väl fungerande 
styrning och struktur, byggd på tydliga värderingar och ett gott affärsmannaskap.



påverka, men där en riskmedvetenhet och 
beredskap kan minska effekterna. Utöver 
detta tillkommer finansiella risker som är 
finansierings- och ränteriskhantering, som 
kan liknas vid de strategiska. 

Med operativa risker menar vi risker som 
uppkommer i bolagets kärnverksamhet. 
Exempel på operativa risker är hyres- och 
kostnadsutveckling samt investeringar och 
kompetensförsörjning. 

Därutöver tillkommer våra legala förhål-
landen i hyresavtal, upphandlingar och de 
eventuellt legala riskerna som de reglerar. 
De legala riskerna återfinns även i vår för-
måga att rapportera korrekt och följa lagar 
och regler samt hur vi säkerställer att våra 
processer och rutiner följs.

Under året drabbades vi till exempel av 
en brand på Kollegievägen. Den visade vilka 
risker som är förknippade med vår verk-
samhet och behovet av att i dessa situationer 
ha en god krisberedskap och plan. 

RISKHANTERING 
En stor del av de risker vi kalkylerar med 
rör upphandling och inköp, som också om-
gärdas av ett antal lagar och ramverk. Två 
av de instrument som står till vårt förfo-
gande för affärsmässighet och riskhante-
ring är att upphandlingen sker enligt LOU 
(Lagen om offentlig upphandling) och vår 
egen upphandlingspolicy. 

Den största volymen upphandlingar och 
inköp återfinns bland våra investeringar i 
främst nyproduktion och ombyggnation, 
som 2018 uppgick till 706 Mkr. Därtill kom-
mer den volym inköp som sker till bolagets 
löpande förvaltning. Huvuddelen av inkö-
pen görs via ramavtal och därefter sker av-
rop utifrån avtalen. Ombyggnad och ny-
produktion innehåller mer projektspecifik 
upphandling, som oftast inte grundar sig 
på långsiktiga ramavtal. 

I alla upphandlingar ställs specifika hållbar-
hetskrav på leverantörerna kring sociala 
aspekter, miljökrav och krav på ekonomisk 
stabilitet, till exempel att leverantören 
uppfyllt sina skatteåtaganden. 

Kontroll sker regelbundet av ställda 
krav, genom KMA-revisioner (Kvalitet, Miljö, 
Arbetsmiljö) på både byggentreprenad 
och ramavtalsentreprenörer. Revisioner 
genomförs som stickprov. Revision hos 
ram avtalsentreprenör på golv och måleri 
genomfördes i februari 2018 utan större 
anmärkningar. Revision av byggentreprenad 
genomfördes i slutet på 2017, utan större 
anmärkningar, och nästa är planerad till 
början av 2019.

Under 2018 har våra administrativa före-
skrifter reviderats för både projektspecifik 
upphandling och ramavtal inom bygg, med 
bland annat mer omfattande miljökrav på 
material. Även krav på innehåll i miljöplaner 
som ska upprättas för projekt har reviderats. 
En checklista för löpande uppföljning av 
miljöplanen i projekt har utarbetats.

Under 2018 har vi inte haft några över-
klaganden när det gäller upphandling av 
nyproduktion, men däremot en överklagan 
av en hissupphandling. Den anbudslämnare 
som vann upphandlingen hade signerat 
digitalt. Vårt krav var formulerat som 
fysiskt namnteckning och en annan anbuds-
givare överklagade därmed upphandlingen. 
Överklagande anbudsgivare fick rätt och 
upphandlingen gjordes om. Hissarbetena 
utförs istället under 2019.

En annan legal risk som vi kan bli expo-
nerade för, och därmed måste kunna hantera, 
är korruption. Vi riskerar till exempel att 
utsättas för påtryckningar när det gäller 
att hantera vår bostadskö och i frågor som 
rör kundintegritet. Vårt förhållningssätt 
till det utgår från våra värderingar och 
LKFs policy för mutor och bestickning. 

Att vara en mänsklig och pålitlig samhälls-
aktör som behandlar alla lika, är en självklar 
förutsättning. Även styrelsen har tagit del 
av policyn. Under 2018 finns inga inrap-
porterade händelser rörande korruption.

Identifierade aktiviteter som potentiellt 
kan ge negativa miljörisker styrs via miljö-
policyn och rutiner och instruktioner i 
miljö ledningssystemet, diplomerat utifrån 
kravspecifikation från Lunds kommun.

KONTROLL, UTFALL OCH 
UTVÄRDERING
Kontrollaktiviteter är de åtgärder som vi 
vidtar för att minska eller helt eliminera 
bolagets operativa och legala risker. Först 
har respektive risk klassificerats, varpå en 
bedömning av sannolikhet och risk genom-
förs av respektive kontrollaktivitet. Aktivi-
teterna integreras så långt det är möjligt i 
bolagets ordinarie verksamhet och beskrivs 
i bolagets internkontrollplan. Utvärdering 
och uppföljning av internkontrollplanen 
sker årligen i ledningsgrupp och styrelse. 
Resultatet kommuniceras sedan ut i LKFs 
organisation genom respektive avdel-
ningschef. 

Den 25 maj infördes den nya dataskyddslagen 
GDPR. Ett omfattande arbete lades ned för 
att skapa nya arbetsrutiner och informera 
om den nya lagen, både internt och externt. 
LKF sände ut ett vykort till alla hyresgäster 
för att kort beskriva vad lagen innebär, med 
en hänvisning till vidareläsning på hemsidan. 
Alla i bostadskön (65 000 personer vid det 
aktuella tillfället) fick e-post med samma 
information.

GDPR
NY DATASKYDDSLAG
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 INTRESSENTDIALOG

NÄR LYSSNAR VI

•  Kundtjänst, sociala medier
•  Hemsida
•  Mailutskick
•  Webbenkät

DET HÄR ÄR VIKTIGT
•  Kötider
•  Uthyrningsprinciper
•  Nyproduktion
•  Omflyttningsfrekvens

HYRESGÄSTER

MEDARBETARE

ÄGARE/FINANSIÄRER

ALLMÄNHETEN

SAMHÄLLETLEVERANTÖRER

NÄR LYSSNAR VI

•   Arbetsplatsträffar, 
personalinformation

•  Medarbetarenkät
•  Utvecklingssamtal
•  Facklig samverkan

DET HÄR ÄR VIKTIGT
•  Arbetsvillkor och arbetsmiljö
•  Jämställdhet
•  Kompetensutveckling

NÄR LYSSNAR VI

•   Samråds- och samverkans-
möten

•  Remisser
•  Seminarier/workshop
•  Nätverk

DET HÄR ÄR VIKTIGT
•  Översikts- och detaljplanering
•  Miljöarbete
•  Sociala förturer
•  Nyproduktion
•  Förvaltningsfrågor
•  Hyresutveckling

NÄR LYSSNAR VI

•  Upphandling
•  Dialog

DET HÄR ÄR VIKTIGT
•   Upphandling (LoU), 

Miljökrav, Sociala krav, 
Ekonomi

DET HÄR ÄR VIKTIGT

•  Service
•  Skötsel och underhåll
•  Trygghet
•   Miljöfrågor, t ex 

källsortering
•   Aktiviteter i bostads- 

områden
•  Upprustning/ombyggnad
•  Hyresnivåer

NÄR LYSSNAR VI

•  Hyresgästmöten
•   Kundtjänst, felanmälan, 

sociala medier
•  Områdesvärdar
•   Kundtidning, hemsida, kund-

brev, trapphusinformation
•  Årlig kundundersökning
•   Samverkansmöten 

Hyresgästföreningen

NÄR LYSSNAR VI

•  Styrelsemöten
•  Ägarsamråd
•  Årsstämma
•  Finansiering

DET HÄR ÄR VIKTIGT
•  Ekonomi
•  Byggvolymer
•  Hållbarhetsarbete
•  Varumärke
•  Kreditbetyg
•   Investeringsplaner
•  Riskhantering

 INTRESSENTDIALOG

ATT MÖTA INTRESSENTERNAS 
KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR

LKF har tre tydliga övergripande mål, vi 
ska: erbjuda attraktiva hem, bygga fler bo-
städer och skapa ett bättre Lund. Hur väl 
vi lyckas med detta avgörs framför allt av 
hur vi lyckas möta våra intressenters krav 
och förväntningar. För att vi ska kunna 
utveckla och driva vår verksamhet är en 
levande dialog med våra hyresgäster, ägare, 
medarbetare, finansiärer, entreprenörer 
och olika samhällsaktörer en helt avgörande 

förutsättning. Här listar vi våra viktigaste 
intressentgrupper, hur vi möter och lyssnar 
på dem samt vilka frågor som är viktiga för 
respektive grupp. Intressentgrupperna har 
valts ut utifrån hur viktig en dialog med dem 
är för oss i arbetet med att nå våra mål.

Under 2019 kommer vi att fokusera mer 
än tidigare på att kommunicera innehållet 
i den här redovisningen till de olika intres-
sentgrupperna.
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På de kommande två uppslagen kan 
du läsa mer om vår dialog med hyres-
gästerna, som bland annat sker i de lokala 
hyresgästföreningarna. På sid 18 –19 kan 
du läsa om vår Väsentlighetsanalys, där 
det intressenterna fört fram som viktiga 
frågor tas med i värderingen av våra 
väsentliga hållbarhetsaspekter.
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 INTRESSENTDIALOG KUNDENKÄT

GEMENSKAP OCH TRIVSEL 
DEN RÖDA TRÅDEN

– Det roligaste med att vara medlem är 
gemenskapen; att få möta så många 
människor och få en möjlighet att påverka 
sitt område, säger Håkan Winter, ordförande 
i den lokala hyresgästföreningen Vikingen 
på Linero.

Vikingen arrangerar till exempel bussresor 
två gånger om året, till en djurpark eller till 
Ullared. Intresset brukar vara mycket stort. 
Ett annat koncept de startat under året är 
”Vandrarna”, med underrubriken ”På väg mot 
ett bättre Linero”. Ambitionen är att synas 
i området, plocka skräp och prata med folk. 
LKF sponsrar satsningen med reflexvästar.

SYNS OCH SNACKAR MED FOLK
– Om vi går ut så kanske fler törs gå ut, är 
tanken. En annan aktivitet som också är på 
gång är fotboll. Vi har just köpt in ett antal 
fotbollar, via lite ekonomiskt stöd, och 
hoppas kunna locka ut fotbollsspelare i alla 
åldrar, säger Håkan Winter.

Julmarknad, julbord, loppisar, ”lek och fika” 
är andra exempel på sådant som Vikingen 
arrangerar ihop med bland andra LKF, 

Svenska kyrkan, biblioteket, Linerogården, 
Seniorernas träffpunkt och Rädda Barnen.

Alla lokala hyresgästföreningar arrangerar 
två gånger om året ett bostadsmöte för 
alla boende. Då planeras kommande akti-
viteter och hyresgästerna kan lyfta frågor. 
Därefter träffar ordföranden i respektive 
hyresgästförening ”sin” områdesvärd, för 
att ta dessa frågor vidare.

MED OCH PÅVERKAR
– Vi är med och påverkar politiker och har en 
regelbunden kontakt med LKFs ledning, 
som är öppen och bra. Insyn ger möjlighet 
att påverka, säger Håkan Winter.

I Dalby huserar den lokala hyresgäst-
föreningen i Hyresgästernas hus, på Kvarn-
rännan 2. Här är det Ulla-Britt. E. Svärd 
som är ordförande.

– Varje tisdag kommer mellan 15 och 20 
personer hit för att umgås, prata och fika. 
Vid jul brukar vi ordna julpyssel och julmark-
nad och vi arrangerar även utflykter, bingo och 
föreläsningar eller andra events, säger hon.

GÖR NYTTA FÖR HYRESGÄSTERNA
Det var en granne som gjorde Ulla-Britt 
intresserad av hur man kan arbeta fram 

ett område. 
– Det är väldigt skoj att vara med och jag 

känner att jag gör nytta för hyresgästerna. 
Jag lyssnar på deras frågor eller problem och 
hjälper dem driva frågor vid bland annat 
renoveringar och ombyggnationer. Att få 
träffa nya vänner är en annan stor fördel! 
Vi har en fin gemenskap och har så roligt 
ihop, avslutar hon.

De lokala hyresgästföreningarna 
är en viktig samarbetspartner. 
Utöver rollen som motpart vid 
hyresförhandlingar arbetar de 
sida vid sida med LKF för att 
skapa trygghet och trivsel i alla 
bostadsområden.

FAKTA
LKF och Hyresgästföreningen har ett 
bo inflytandeavtal som reglerar hur sam-
verkan mellan parterna ska ske och på vilket 
sätt hyresgästerna ska ges inflytande. 
Den övergripande målsättningen är att 
ge hyres gästerna möjlighet att påverka 
sitt bostadsområde. Boinflytandearbetet 
leds av boinflytandekommittén, med 
representanter från båda parter. På lokal 
nivå ansvarar de lokala hyresgästfören-
ingarna för att hålla bostadsmöten. LKF 
upplåter lokaler för gemensamma aktivi-
teter inom många bostadsområden och 
ansvarar också för samråd med de lokala 
hyresgästföreningarna i frågor som 
påverkar boendemiljön.
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85 % 83 %
tycker att det är lätt 
 att nå LKF (82 %). 

91 %
trivs hos LKF (91 %) 

och 94 % kan rekommendera 
oss som hyresvärd (93 %).

81 %
tycker att det är rent 

och snyggt (80 %).

tycker att LKF 
levererar bra eller mycket 

bra service (82 %).

81 %
känner sig 

trygga (80 %).

87 %
tycker att de får hjälp 
när det behövs (86 %).

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyres-
gäster. 2018 var det 63 procent av dessa som svarade. Företaget, 
Aktiv Bo, som genomfört enkäten, har jämfört vårt resultat med 
cirka 20 andra bostadsföretag med fler än 9 000 lägenheter.

LKF nominerades till Högsta Serviceindex och Högsta Lyft 
Serviceindex i ett av branschens stora benchmarkevent och 
vann Kundkristallen för Högsta Lyft Serviceindex, tillsammans 
med AB Bostaden i Umeå.

I 2018 års enkät framgår bland annat 
(2017 års resultat inom parentes):

STORA FÖRBÄTTRINGAR 
I 2018 ÅRS KUNDENKÄT 
OCH VINNARE AV KUND-
KRISTALLEN

”Vi är mycket 
glada och stolta”
 
”Resultatet av 2018 års kundenkät visar på stora 
förbättringar. Serviceindex har ökat med en 
hel procentenhet från 82,4 till 83,4 procent. 
Vi är mycket glada och stolta över det betyget! 
Exempel på områden där vi förbättrat vårt 
kundbetyg är tillgänglighet, med en ökning 
från 83,4 till 85,9 procent nöjda kunder. Trygg-
heten ligger fortfarande på en hög nivå, med 
80,7 procent nöjda eller mycket nöjda hyres-
gäster. Våra åtgärder att förbättra belysningen 
i våra bostadsområden har också gett effekt, 
med en ökning från 81,2 till 83,1procent. Nöjd-
heten med att vi håller rent och snyggt har 
ökat från 80,2 till 81,1procent. Även om resul-
tatet har blivit bättre så finns det områden där 
det krävs fler åtgärder. Vi ska nu analysera 
resultatet och ta fram åtgärdsplaner.”

Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef
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VÄSENTLIGHETSANALYS

D TRYGGHET OCH 
TRIVSEL

C HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING

E
ÅTERBRUK- 
OCH AVFALLS- 
HANTERING

F NÖJDA 
MEDARBETARE

B PRIMÄRENERGI- 
ANVÄNDNING

J SAMVERKAN MED LEVERANTÖRER 
OCH ANDRA PARTER

I MILJÖANPASSAT BYGGANDE 
OCH FÖRVALTANDE

H EKOSYSTEM-
TJÄNSTER

G PÅLITLIG 
HYRESVÄRD

UPPFYLLA

M EFTERLEVNAD 
AV LAGAR

K VATTENANVÄNDNING

L MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

ADMINISTRERA ÖVERVAKA

FOKUSERA

A EKONOMISKT 
RESULTAT

Fokus 
för LKF

Fokus för
intressenter

DESSA FRÅGOR 
FOKUSERAR VI EXTRA 

MYCKET PÅ

LKFs MEST RELEVANTA 
HÅLLBARHETSFRÅGOR

Väsentlighetsanalysen hjälper oss att reda 
ut vilka hållbarhetsfrågor som är mest 
relevanta för oss att arbeta med. 
Analysen ligger också till grund för inne-
hållet till denna hållbarhetsredovisning.  

Under 2018 genomfördes en validering 
av förra årets analys vid en workshop i 
ledningsgruppen, som utgick från FNs 
globala mål för en hållbar utveckling. 
De globala målen visar utmaningarna i vår 
omvärld, som flera delar av vår verksam-
het både berörs av och kan påverka. De 
globala målen användes vid workshopen 
som ett verktyg för att diskutera våra 
väsentliga hållbarhetsaspekter, deras 
kopplingar och omfattning. 

Analysen bygger sedan tidigare på 
underlag från intressentdialogerna, hur 
viktig frågan är för LKF ur strategiskt 
perspektiv samt hur stor inverkan vårt 
arbete med den specifika hållbarhets-
frågan har på miljön, individen eller 
samhället. Detta kvalitativa underlag 
har omsatts kvantitativt, så att de högst 
värderade aspekterna har definierats som 
våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Metodiken för väsentlighetsanalysen 
har följt GRI Standards principer för att 
definiera innehåll i redovisningen.
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FOKUSERA
EKONOMISKT RESULTAT 
Våra målsättningar att bygga mer, skapa attraktiva 
hem och att skapa ett bättre Lund ger hållbarhets-
vinster för både oss och våra intressenter. Vår 
finansiella styrka och stabilitet är en avgörande 
faktor för att kunna uppfylla våra mål och skapa 
en långsiktigt hållbar affär.

Rapporthänvisning:  sid. 72

Koppling mot Globalt mål:  
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt (delmål 8.1 Hållbar 
ekonomisk tillväxt).

PRIMÄRENERGIANVÄNDNING
Låg energianvändning i såväl nyproduktion som i 
befintliga fastigheter är viktigt för oss ur både 
miljömässig och ekonomisk synpunkt. Genom att 
ha fokus på primärenergianvändning tar vi ansvar 
för vår energianvändning ur ett helhetsperspektiv 
och satsar bland annat på solceller.

Rapporthänvisning:  sid. 54

Koppling mot Globalt mål:  
Mål 7 Hållbar energi för alla (delmål 7.3 
Fördubbla ökningen av energieffektivitet).

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Vi vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. I en 
hållbar stad finns hem för alla. Fastigheter och 
boendemiljöer utvecklas genom innovativa lös-
ningar, resurseffektivt byggande samt att vi ger 
förutsättningar för en hållbar livsstil. Väl funge-
rande bostadsområden bidrar till ökat välmående 
och ger människor möjlighet att utvecklas.

Rapporthänvisning:  sid. 35

Koppling mot Globalt mål: 
Mål 9 Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur (delmål 9.1 Skapa 
hållbara motståndskraftiga och inkluderande 
infrastrukturer).

Mål 11 Hållbara städer och samhällen (delmål 
11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering).

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna (delmål 
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera 
klimatförändringar).

TRYGGHET OCH TRIVSEL
Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av 
de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart 
samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel 
baserar vi på en god boendekvalitet med väl 
underhållna bostäder, attraktiv utemiljö och god 
service till en rimlig hyra. Även möjligheter till 
delaktighet och inflytande över sitt boende anser 
vi är viktiga faktorer för ökad trivsel.

Rapporthänvisning:  sid. 26

Koppling mot Globalt mål: 
Mål 5 Jämställdhet (delmål 5.2 Utrota 
våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor).

Mål 3 Hälsa och välbefinnande (delmål 3.4 Minska 
antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjuk-
domar och främja mental hälsa).

ÅTERBRUK OCH AVFALLSHANTERING
Våra hyresgästers källsortering av avfall men även 
deras minimering av avfall genom återbruk är 
viktiga aspekter för oss ur såväl ekonomisk som 
miljömässig aspekt. Välfungerade lösningar för 
båda aspekterna bidrar dessutom till ökad trivsel.

Rapporthänvisning:  sid. 45

Koppling mot Globalt mål: 
Mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion (delmål 12.1 Implementera det 
tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster, delmål 12.5 
Minska mängden avfall markant).
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SAMVERKAN MED LEVERANTÖRER 
OCH ANDRA PARTER
Genom samverkan med våra intressenter når 
vi längre i våra övergripande målsättningar. 
Redan idag sker tät samverkan inom flera om-
råden, men vi ser potential i att utveckla detta 
ytterligare, inte minst för att kunna följa och 
dra nytta av den snabba utveckling vi ser inom 
digitalisering.

Rapporthänvisning:  sid. 10, 12, 13

Koppling mot Globalt mål: 
Mål 17 Genomförande och 
globalt partnerskap (delmål 17.17 Uppmuntra 
effektiva partnerskap).

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
(12.7 Främja hållbara metoder för offentlig 
upphandling).

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt (delmål 8.2 Främja ekonomisk produkti-
vitet genom diversifiering, teknisk innovation 
och uppgradering).

VATTENANVÄNDNING
Genom att skapa förutsättningar för en effektiv 
vattenanvändning i våra bostäder och en han-
tering av dagvatten i våra boendemiljöer kan 
vi bland annat minska mängden vatten som 
belastar reningsverken och därmed även 
minska risk för skador på våra fastigheter. 
Genom minimerad kemikalieanvändning i vår 
verksamhet minskar risken för förorening av 
vatten som i slutändan kan drabba vår hälsa.

Rapporthänvisning:  sid. 59

Koppling mot Globalt mål: 
Mål 6 Rent vatten och sanitet 
(delmål 6.3 Förbättra vattenkvalitet och 
avloppsrening samt öka återanvändning, 
delmål 6.4 Effektivisera vattenanvändning 
och säker vattenförsörjning).

ADMINISTRERA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Alla människors lika värde bottnar i vårt 
värdeord mänsklig, vilket vi bär med oss i vårt 
dagliga bemötande med våra hyresgäster. 
Vår verksamhet är enbart lokaliserad i Lunds 
kommun vilket innebär att risken för brott 
mot mänskliga rättigheter är liten. Styrning 
av frågorna i leverantörsled säkerställs i våra 
upphandlingar.

Rapporthänvisning:  sid. 62

Koppling mot Globalt mål:  
Ej betydande koppling.

EFTERLEVNAD AV LAGAR
Vår roll som långsiktig samhällsaktör 
innebär bland annat att efterlevnad av 
gällande lagstiftning är av vikt och en 
självklarhet för oss.
 
Rapporthänvisning:  sid. 12, 13

Koppling mot Globalt mål:  
Ej betydande koppling.

NÖJDA MEDARBETARE
Våra medarbetare är den viktigaste tillgången för 
att vi ska kunna nå våra mål. Därför arbetar vi med 
att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare 
för såväl befintliga som presumtiva medarbetare.

Rapporthänvisning:  sid. 62

Koppling mot Globalt mål: 
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt (delmål 8.8 Skydda 
arbetstagares rättigheter och främja trygg 
och säker arbetsmiljö för alla delmål, 8.2 Främja 
ekonomisk produktivitet genom diversifiering, 
teknisk innovation och uppgradering).

UPPFYLLA
PÅLITLIG HYRESVÄRD
Det råder brist på hyresbostäder i Lund. Vi agerar 
som långsiktig aktör och förnyar och kompletterar 
vårt bostadsbestånd för att möta både dagens 
och kommande generationers bostadsbehov. 
Att tillgänglighet, kösystem och prissättning sker 
med transparens och likabehandling är en själv-
klarhet för oss.

Rapporthänvisning:  sid. 12–13, 26, 36

Koppling mot Globalt mål: 
Mål 16 Fredliga och inkluderande 
samhällen (delmål 16.5 Bekämpa 
korruption och mutor).

Mål 11 Hållbara städer och samhällen (delmål 
11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad).

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster, 
till exempel dagvattenhantering, rekreationsvärden 
och pollinering, som naturens ekosystem ger oss 
människor och som bidrar till vår välfärd och livs-
kvalitet. I vår verksamhet kan vi både bevara och 
förstärka ekosystemtjänster, till nytta för såväl 
människan som våra fastigheter och miljön i sig.

Rapporthänvisning:  sid. 57

Koppling mot Globalt mål:  Ej betydande koppling.

ÖVERVAKA
MILJÖANPASSAT BYGGANDE OCH 
FÖRVALTANDE
I vår nyproduktion och i våra ombyggnadsprojekt 
ställs höga miljö- och energikrav. Detta bidrar till 
en långsiktigt hållbar förvaltning där både fastig-
heter och hyresgäster mår bra. Genom ny kunskap 
förändras vår och omvärldens syn på miljöanpassat 
byggande, varför vi även testar nya lösningar i 
spetsprojekt .

Rapporthänvisning:  sid. 29, 36

Koppling mot Globalt mål:  
Mål 12 Hållbar konsumtion och 
produktion (delmål 12.4 Ansvarsfull 
hantering av kemikalier och avfall).

Mål 3 Hälsa och välbefinnande (delmål 3.9 Minska 
antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga 
kemikalier och föroreningar).

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt (delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten 
i konsumtion och produktion).

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
(delmål 9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur 
för ökad hållbarhet).
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Med örat mot marken och 
hyresgästernas bästa för ögonen  sid 22 

Experimentlekplatsen – lek och 
lärande för alla sinnen sid 23

Gröna tips för ung och gammal sid 24

Gemensam vandring för ökad trygghet sid 26

Samskapad trädgård med plats för möten sid 27

Inflytande och delaktighet 
via odlingsgrupper sid 28

Modersmålet: större och ljusare miljöhus sid 29

Lövsångaren 4: exteriört lyft 
för 84 lägenheter sid 30

Nyckeltuber – för allas säkerhet sid 31

ATT TRIVAS, 
HELT ENKELT
LKF erbjuder väl underhållna bostäder och ut-
vecklar hyresgästernas möjligheter att påverka 
sin boendemiljö; något vi ser som en viktig 
grund för att skapa trygghet och trivsel. Under 
2018 har en rad insatser gjorts när det gäller 
såväl delaktighet, boinflytande som ombygg-
nads- och underhållssatsningar.
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– Det är viktigt att skapa goda relationer 
med lokala aktörer, för att skapa ett att-
raktivt område. Det kan i mitt fall vara allt 
från den lokale bagaren eller mina hyres-
gäster till ordföranden för den lokala hy-
resgästföreningen, säger han.

Mycket av Dennis arbete är förebyggan-
de, för att skapa ett bättre Lund och en 
mer hållbar stad. Han menar att han via 
sitt arbete framför allt fokuserar på social 
hållbarhet, genom att skapa just attraktiva 
områden och välskötta fastigheter. Trygg-
het och trivsel står ofta på agendan; trygg-
hetsvandringar, grannsamverkan och 
events med olika teman, till exempel håll-
barhet, är några exempel på aktiviteter.

– I somras hade vi till exempel ett stort 
områdesevent då det kom 150-200 perso-
ner. På plats fanns representanter från 
bland annat LKF, Hyresgästföreningen och 
kommunens fältgrupp. Vi lockade bland 
annat med mat, den lokale bagarens bul-
lar, närproducerad honung, musik och 
hoppborg för barnen, berättar han. 

Dennis understryker att ett område inte 
skapas av en ensam person eller fastig-
hetsägare, utan att det är just att arbeta 
tillsammans som är hemligheten.

– Jag vill skapa en identitet för området, 
tillsammans med hyresgästerna och få 
dem att känna sig trygga med varandra. Vi 
på LKF har ett ansvar för våra områden, 
men vi kan bara uppnå våra mål tillsam-
mans med våra hyresgäster och andra ak-
törer. Då får vi hållbarhet på sikt. Det är 
viktigt att arbeta utvecklande och ligga 
steget före. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED DINA 
OMRÅDEN?
– Det är mångfalden och de många goda 
krafter som finns här! Mitt mål är att få 

Dennis Belec är områdesvärd på LKF. Han vill utveckla 
sina områden så att de blir så rena, trivsamma och 
trygga som möjligt. Att arbeta tillsammans med lokala 
förmågor är en av hans strategier för ökad trivsel.

människorna som bor här att mötas oftare. 
Om vi får mer kunskap om varandra så tror 
jag att vi kan bli av med många av de för-
utfattade meningar som vi ofta har om 
varandra, säger Dennis.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
– Det är att få vara med och utveckla mina 
områden och fastigheter, med ett öra mot 
marken och tillsammans med andra 
människor, avslutar Dennis Belec.

MED ÖRAT MOT MARKEN OCH 
HYRESGÄSTERNAS BÄSTA FÖR ÖGONEN

”Jag vill skapa en identitet för området, 
tillsammans med hyresgästerna och få dem 

att känna sig trygga med varandra.”
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LKFs nya Experimentlekplats har tagits fram i samar-
bete med Naturskolan och ligger på Norra Fäladen. 
Här inspireras både barn och vuxna att lära sig mer 
om ljud och vatten, via lek och experiment. 

– Tanken är att låta Experimentlekplatsen få symbolisera 
att Norra Fäladen nu står för en betydande del av Lunds 
solelsproduktion och i den andan skapa intresse och en-
gagemang för teknik och naturvetenskap, säger Lena 
Nordenbro, hållbarhetsansvarig på LKF.

Anna Ekblad, naturvetenskaps- och teknikutvecklare på 
Naturskolan, har tillsammans med LKF skapat lekplatsen.

– Ljud och vatten är spännande fenomen att upptäcka 
genom lek. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen 
helt enkelt, säger hon.

EXPERIMENTLEKPLATSEN – LEK 
OCH LÄRANDE FÖR ALLA SINNEN
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GRÖNA TIPS FÖR UNG 
OCH GAMMAL 
Under våren arrangerade LKF tre stora 
hållbarhetsevents: på Norra Fäladen, 
Väster och i Dalby. Ambitionen var att 
informera om och öka engagemanget 
för hållbarhetsfrågor.
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Träffarna arrangerades tillsammans med Lunds 
kommun, Hyresgästföreningen, Kraftringen och 
Lunds Renhållningsverk. På plats fanns bland annat 
odlingsexperter, redo att prata om bland annat 
odling på fönsterbrädan eller i en gammal kopp.

På träffarna fanns också energi- och solcellsexperter, 
som berättade om smarta sätt att använda jordens 
resurser. Vid träffen på Norra Fäladen var det extra 
naturligt att prata om den stora solcellsanläggningen 
som finns på flertalet av Magistratsvägens hustak.

Möjlighet att testa en elcykel, kika in i en sopbil 
eller gå en tipsrunda fanns också. Allt medan de yngsta 
besökarna förvandlades till katter och hemska 
monster av Hyresgästföreningens ansiktsmålare.

Hållbarhetseventet i Dalby arrangerades den 6 maj 
och lockade många intresserade hyresgäster. Här, 
precis som på de andra ställena, var vinsten en elcykel, 
för de som deltagit i tipspromenaden och lämnat in 
hållbarhetstips. I Dalby blev Ingegerd Hansson den 
lyckliga vinnaren. 

– Jag tipsade om att stänga av vattnet medan 
man borstar tänderna och när man tvålar in sig i 
duschen, sa den nöjda vinnaren.
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Varje år arrangeras en rad trygghets-
vandringar inom LKFs områden. I oktober 
var det Norra Fäladens tur. I samarbete 
med representanter från polisen och 
kommunen arrangerades en kvällsträff 

på Fäladsgårdens fritidsgård.

Varje verksamhet fick inledningsvis möjlighet att presen-
tera sin verksamhet och berätta hur de arbetar förebyg-
gande för att öka tryggheten. Därefter gjordes en vand-
ring med de hyresgäster som ville följa med, med 
möjlighet att peka på åtgärder som skulle kunna höja 
tryggheten. 

– Vi har ett ansvar för att arbeta tillsammans med olika 
aktörer och våra hyresgäster för att uppnå LKFs tre mål. 
Min roll är att utveckla området så att det är tryggt, väl 
underhållet samt rent och snyggt, säger Dennis Belec, 
områdesvärd på Norra Fäladen. 

GEMENSAM 
VANDRING FÖR 
ÖKAD TRYGGHET

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT FÖR OSS?
Ett tryggt hem för alla människor är kanske 
en av de viktigaste förutsättningarna för ett 
hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet 
och trivsel baserar vi på en god boendekvali-
tet med väl underhållna bostäder, attraktiv 
utemiljö och god service till en rimlig hyra. 
Möjligheter till delaktighet och inflytande 
över sitt boende anser vi är viktiga faktorer 
för ökad trivsel.
 
HUR ARBETAR VI? 
•   Genom att basera aktiviteter för ökad trygg-

het och trivsel på resultatet i kundenkäten.

•   Genom att erbjuda hyresgäststyrt lägen-
hetsunderhåll och tillval.

•   Genom samverkan med Hyresgästföreningen, 
bland annat om hyressättningsmodellen 
(Lundamodellen).

•   Genom att skapa en hög tillgänglighet till 
vår personal i bostadsområdena.

•   Genom bosamråd/bostadsmöten tillsam-
mans med lokala hyresgästföreningar.

•   Genom att skapa möjlighet för delaktighet 
i exempelvis planering av utemiljöer

 

HUR HAR DET GÅTT 2018? 
Flertalet bosociala aktiviteter, bland annat 
koppling till odling, har genomförts i våra 
bostadsområden, i samverkan med de lokala 
hyresgästföreningarna. En odlingsgrupp har 
bildats på Linero. Trygghetsvandringar har 
genomförts i flera bostadsområden. Möjlig-
heter för hyresgästerna att vara delaktiga i 
bland annat anläggandet av Världens träd-
gård på Linero. Uppstart av införande av 
nyckeltuber för ökad säkerhet. Beslut taget 
om krav på hemförsäkring för alla nya hyres-
gäster. Fortsatt arbete med införande av 
Huskurage, bland annat genom utbildning för 

både medarbetare och förtroendevalda i hy-
resgästföreningen om våld i nära relationer.

Kundenkäten visar att 77,6 % (71,3 %) av 
kunderna är nöjda med att åtgärder genom-
förts till följd av deras synpunkter. Målsättning 
år 2020: 80 % nöjdhet.

Kundenkäten visar även att 83,4 % (82,4 %) 
av kunderna är nöjda med vår service, 80,7 % 
(80 %) känner sig trygga och 90,6 % (90,9 %) 
trivs hos LKF.

Målsättning år 2020: 81,4 % trygga, 93,7 % 
trivs.

(Siffrorna inom parentes anger resultat 
från 2017 års kundenkät.)

TRYGGHET/TRIVSEL

FAKTA
Lundamodellen är en modell för hyressättning av bostäder som bygger på en be-
dömning av bruksvärdet. Varje bostad värderas med utgångspunkt från ett antal 
egenskaper som LKF, hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är överens om. 
Skillnader i dessa egenskaper avspeglar sig i skillnader i hyra.
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– Vi vill göra Världens trädgård till ett 
smycke för hela området, men också en 
plats som ska kunna besökas av alla Lunda-
bor. Vi är stolta över den vackra trädgården, 
som vi hoppas ska bli en bli en samlings- och 
mötesplats, och har fått positiv respons 
från hyresgästerna, säger Ingrid Johansson, 
landskapsingenjör och projektledare på LKF.

De boende har deltagit i planeringen av 
Världens trädgård i flera steg. Till en början 
arrangerades två workshops, med ett 
trettio tal deltagare på varje. Deltagarna 
fick beskriva sitt drömbostadsområde och 
berätta vad de saknade i området. Ungefär 
30 barn och ungdomar samt medlemmar i 
den lokala hyresgästföreningen har också 
intervjuats. Från ungdomarna kom bland 
annat förslag om bättre belysning, gallring 
och en önskan om att öppna upp igenvuxna 
skogspartier.

Det gick även ut en enkät till områdets 
800 hushåll, om bland annat utemiljön, där 

dock bara drygt 12 procent svarade. 60 
procent av dem föreslog fler mötesplatser. 
Enkäten kompletterades med djupintervjuer 
och en trygghetsvandring.

RÖSTA PÅ VÄXTER
– Vi bjöd också in hyresgäster för att de 
skulle få rösta på vilka växter de ville ha i 
Världens trädgård. Över 80 barn och vuxna 
var med på detta. Senare under hösten 
arrangerade vi en planteringsaktivitet, dit 
dessa hyresgäster och områdets nystartade 
odlingsgrupp bjöds in. Det blev en trevlig 
träff, som vi avslutade med fika, säger Ingrid 
Johansson.

I trädgården har perenner, lökväxter, 
buskar, klätterväxter samt olika träd och 
häckar planterats. Mitt i trädgården finns 
ett konstverk som är upplyst kvällstid, 
skapat av Bie Norling. I samverkan med 
INitiativet Lund, ett arbetsintegrerat 
EU-projekt, har ett antal runda bänkar 

designats och producerats, ämnade för 
möten och samvaro. 

DET GRÖNA PERSPEKTIVET
Ingrid Johansson började på LKF i maj 2018, 
med ansvar för det ”gröna perspektivet” vid 
ombyggnader och nyproduktion; från bygg lov 
till utförande. En helt ny roll i företaget. 

– Det är min uppgift att bland annat 
projektleda utemiljö- och dagvattenprojekt, 
granska utemiljöförslag och vara med i 
besiktningar av nyproduktionsprojekt 
samt att ta fram strategier för hur vi ska 
utveckla utemiljö och dagvatten, säger 
hon och avslutar:

– Via vår utemiljö kan vi bidra till att öka 
tryggheten och skapa både trivsel och stolthet 
för våra områden. Vi kan också erbjuda 
möjligheter till rekreation och gemenskap.

EN SAMSKAPAD TRÄDGÅRD 
MED PLATS FÖR MÖTEN

På en oanvänd yta längs med Vikingavägen på Linero finns Världens trädgård. Tanken 
är att ge de boende en grön lunga, med plats för möten och umgänge.
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INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 
VIA ODLINGSGRUPPER

– Vi hoppas få en aktiv grupp på Linero som 
på sikt kan sköta sina odlingar självständigt. 
Från LKFs sida bistår vi med pallkragar och 
jord. Vi är också med och stöttar inlednings-
vis, bland annat genom att arrangera en in-
spirationsträff, säger Britta Anfast, bosocial 
utvecklare på LKF.

Britta berättar att det finns två syften 
med odlingsgrupper: dels blir området mer 
hållbart via den gröna växtligheten. Och 
dels stärks den sociala hållbarheten när 
grannar träffas och gör något tillsammans.

LÄRA AV VARANDRA
– Vi vill värna om delaktighet och möjlig-
heten att lära av varandra. Det här är en 
allmänmänsklig aktivitet som inte är beroende 
av varken språk, ålder eller kön, säger hon.

I september hölls Lineros inspirations-
träff, för att knuffa i gång satsningen. En 
inbjuden odlingsexpert inspirerade om 
odling i pallkragar, inför en liten men en-
gagerad grupp av hyresgäster. Representanter 
från LKF och från Västers odlingsgrupp 
fanns också på plats.

ENKELT ATT VARA MED
– Vår tanke är att det ska vara enkelt att 
vara med. Finns det ingen odlingsgrupp 
där man bor så är det bara att kontakta 
områdesvärden. Om möjligheter och för-
utsättningar finns så startar vi då en ny 
odlingsgrupp. På vår hemsida finns en 
broschyr om pallkrageodling att ladda 
ned och vi sätter också upp anslag inför 
exempelvis inspirationsträffar, säger 
Britta Anfast och avslutar:

– Det är viktigt för oss att ta vara på 
hyresgästernas engagemang och intresse 
för odling. Att vara med och ta hand om 
sin utemiljö kan skapa en större stolthet 
för området, vilket i sin tur kan leda till att 
fler tar bättre hand om våra utemiljöer. 
I bästa fall får vi mindre skräp och mer 
trivsel. Dessutom är det positivt för miljön 
om vi kan skapa möjlighet för fler att odla 
sina egna grönsaker på ett giftfritt sätt. Vi 
hoppas också att fler lär känna sina grannar.

Ett sätt att som hyresgäst få inflytande över sin utemiljö är att vara med i 
en odlingsgrupp. På Väster i Lund var man tidigt ute, Norra Fäladen har 
också en odlingsgrupp och under hösten har det startats en på Linero.
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MODERSMÅLET: STÖRRE 
OCH LJUSARE MILJÖHUS

Hyresgästerna i de 104 lägenheterna på Modersmålet har länge 
haft små, trånga och mörka källsorteringsrum. Sopkärlen blev 
snabbt överfulla och många sopfraktioner hamnade fel. Hösten 
2018 har källsorteringsutrymmena byggts om och blivit större 
och ljusare, med plats för upp till tolv sorteringsfraktioner.

FAKTA GENOMFÖRD 
OMBYGGNATION/UNDER-
HÅLL 2018 

•   Linero: Ombyggnad och energieffekti-
visering av 681 lägenheter i kv. Eddan 
och Havamal.

•   Lövsångaren 4: Takomläggning, fasad-
renovering och fönsterbyte (läs mer 
på sidan 30).

•   Modersmålet: Renovering av käll-
sorteringsrum (läs mer här intill).

•   Kardborren, Södra Sandby: Konvertering 
av gaspanna till grundvattenvärmepump.

•   Uarda: Byte av lägenhetsdörrar.

•   Byalaget: Byte till säkerhetsdörrar och 
trapphusrenovering. 

•   Solhem: Ombyggnad av äldreboende. 

•   Fiolen och Regnbågen: Byte av 
ventilationsaggregat. 

•   Lövsångaren 5: Renovering av lekplats.

•   Solgårdarna: Renovering av förskola. 

•   Installation av nyckeltuber i 3 500 
lägenheter (läs mer på sidan 31).

De två källsorteringsutrymmena inryms i 
garagelängor, där man i varje länga tagit 
en garageplats i anspråk och utökat ytan 
med 50 procent. Ambitionen med renove-
ringen har varit att öka tryggheten och 
sorteringsgraden, genom större plats, 
förbättrad insyn och ökat ljusinsläpp.

– Vi har öppnat upp den främre fasaden 
genom att byta ut väggen mot glaspartier, 
valt vita väggar och tak, mycket bra belys-
ning samt tagit fram en genomarbetad 
planlösning för optimal logistik. Vi kommer 
också att montera in en ozonrenare, som 
tar bort dålig lukt, säger Anna Seeger, 
fastighetsingenjör och projektledare för 
underhållsarbete, och tillägger:

– Planen är att om en tid utvärdera 
resultatet av åtgärderna och använda 
det som underlag för planering av andra 
miljöhus inom LKF.

VILKA HAR VARIT PROJEKTETS 
UTMANINGAR?
– Framför allt har de varit av administrativ 
karaktär, i samarbetet med entreprenören 
som utfört uppdraget. LKF hade beslutat 
att detta skulle vara ett pilotprojekt för 
användning av Sunda Hus; en databas med 
bedömningar av byggmaterial. Entrepre-
nören skulle registrera alla material de 
tänkte använda i byggnaden, så att vi skulle 
kunna kontrollera om materialen var god-
kända enligt upphandlingens krav. Entre-
prenören skötte dock inte detta som de 
skulle, vilket varit en stor besvikelse. Vi 
arbetar med att ta fram rutiner för hur 
detta ska utföras framöver.
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Sedan husen byggdes 1978–1979 har inte 
mycket underhåll genomförts. Nu läggs 
samtliga tak om och träpanel, fönster, 
fönsterdörrar samt ytterdörrar byts ut. 
Tegelfasadytor fogas om vid behov. 

– Det främsta skälet till renoveringen är 
husens stora behov av underhåll. Vi har 
fått en hel del klagomål från hyresgästerna 
och när vi tittade närmare på husen bestämde 
vi oss för att ta ett omfattande grepp, säger 
fastighetsingenjör Timo Lövgren.

Renoveringen beräknas ge hyresgästerna 
en förbättring av boendemiljön. Underhållet 
är även välbehövligt för byggnaderna i sig.

– Under renoveringen gör vi husen mer 
lufttäta, förbättrar tilluften och gör viss 
tilläggsisolering samt sätter in nya fönster. 
Då kan vi hushålla med energin bättre än 
vi kan i dag, säger Timo Lövgren.

Varje lägenhet renoveras under fem 
arbetsdagar och det tar sju till åtta veckor 
att renovera varje huskropp. Allt beräknas 
vara färdigt runt årsskiftet 2019/2020. 

Det som kommer att märkas mest utåt är 
dels de nya taken och dels de nya träfasa-
derna. Exakt hur mycket energiförbrukning-

en i lägenheterna kommer att påverkas 
vet man ännu inte, men via en täthets-
prövning som görs i en lägenhet både före 
och efter arbetet skapas en indikation.

VAD HAR VARIT DEN STÖRSTA 
UTMANINGEN?
– Det har varit att hitta tekniska lösningar 
för att kunna bibehålla fasadens tekniska 
utseende och även hitta kulörer som över-
ensstämmer med de som användes när 
husen byggdes.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED 
UNDERHÅLL?
– För det första är det viktigt för boende-
standarden. Vi vill skapa trygghet, trivsel 
och en även komfortförbättring i det här 
specifika fallet. För det andra har vi på 
lång sikt igen de här åtgärderna; det rör sig 
om långsiktiga investeringar som stärker 
värdet på vårt fastighetsbestånd. Under-
hållet gör att husen håller längre.

LÖVSÅNGAREN 4: EXTERIÖRT 
LYFT FÖR 84 LÄGENHETER 

•   Kontinuerligt underhållsarbete, till exempel 
byte av ventilationsaggregat.

•   Regelbundna ventilationskontroller och upp-
muntrar hyresgästerna att hålla ventiler öppna 
och rengöra filter.

•   Stickprov på varmvattentemperatur och datori-
serad övervakning av varmvattentemperatur i 
värmecentraler.

•   Korttids- och långtidsmätningar av radon.

FAKTA VÅRA ÅTGÄRDER FÖR EN SUND OCH SÄKER INOMHUSMILJÖ:

•  Sanering vid förekomst av asbesthaltigt material.

•   Inventering och sanering av PCB vid 
ombyggnad.

•   Belysningsåtgärder i trapphus och 
källare med mera.

•  Förebyggande brandskyddsarbete.

•   Informerar alla hyresgäster om regler 
kring förvaring av brandfarliga varor.

•  Åtgärder vid felanmälan från hyresgäster.

Lövsångaren 4 består av 19 
huskroppar som inrymmer 
84 radhuslägenheter och en 
gruppbostad. Nu görs en rejäl 
renovering av husens yttre.

ATTRAKTIVA HEM
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En nyckeltub kan enkelt beskrivas som en cylinder 
som monteras in i lägenhetens ytterdörr. Tuben 
kan öppnas både inifrån och utifrån, vilket ger en 
smidig hantering för såväl LKF, hantverkare som 
hyresgäster.

Istället för att lämna in sin lägenhetsnyckel till 
LKF, räcker det för hyresgäster med nyckeltub att 
lägga nyckeln i tuben. Hantverkare eller LKF-per-
sonal låser sedan upp tuben från utsidan, använder 
nyckeln för att låsa upp och lämnar nyckeln på 
samma ställe när de låst och är klara. Inga tider att 
passa och så få personer inblandade i nyckelhan-
teringen som möjligt är tanken. Vilket ger en säker, 
trygg och smidig nyckelhantering.

NYCKELTUBER
– FÖR ALLAS SÄKERHET

FAKTA NYCKELTUBER
LKF har haft nyckeltuber på vissa bostads-
områden sedan 2013. Sedan dess installeras 
de i all nyproduktion och vid dörrbyten. 
De finns i dag på alla lägenheter i LKFs 
Fastighetsområde Öster och på ungefär 
hälften av Fastighetsområdena Norr och 
Söders lägenheter. Sammanlagt har LKF 
cirka 6 800 lägenheter med nyckeltub 
och ungefär 2 700 utan.

lägenheter med nyckeltub

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT FÖR OSS?
Väl underhållna bostäder och lokaler säkrar fastigheternas värde, 
ger låga driftkostnader och erbjuder en bra boendemiljö.

HUR ARBETAR VI?
Genom bolags- och avdelningsplaner som följs upp med besiktning 
innan åtgärder utförs.

HUR HAR DET GÅTT 2018?
Underhåll/ombyggnadsprojekt för 101 mkr (183 mkr) samt hyresgäststyrt 
lägenhetsunderhåll, HLU, för 48 (53) mkr.

Resultat från kundenkäten visar att 83 % (84,3 %) av kunderna är 
nöjda med underhållet i bostäder och närmiljö.

(Siffrorna inom parentes rör 2017.) 

6800

OMBYGGNAD/UNDERHÅLL

Merparten av LKFs lägenheter har 
numera en nyckeltub och ungefär 
hälften av dem har installerats 
under 2018. Tanken är att skapa 
större säkerhet för hantering av 
nycklar vid renovering och underhåll. 
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BYGGA FLER 
BOSTÄDER
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BYGGA FLER 
BOSTÄDER

FORTSATT HÖG 
BYGGTAKT
För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta 
efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga 
fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt 
ungdoms- och studentlägenheter. Målet är att ha 
en projektportfölj som innehåller projekt med minst 
1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 bostäder 
per år. Under 2018 har byggandet fortsatt ligga på 
en hög nivå.

För ett tätare och mer hållbart Lund sid 34

Fortsatt hög byggtakt 2018 sid 36

Xplorion – ett steg mot framtidens 
hållbara boende sid 40

Rum för ung gemenskap sid 41
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– Samhällsplanering är en nyckelingrediens 
för att skapa en hållbar framtid för barnen 
och jag vill gärna vara med och göra vad 
jag kan för att ge dem schyssta förutsätt-
ningar. Det är också otroligt spännande 
att arbeta med samhällsplanering i den tid 
vi lever i nu. Mycket av det som händer 
inom tech-världen och digitaliseringen 
kommer att påverka oss framåt på så 
många vis, säger han.

I Lund handlar samhällsutveckling ofta 
om förtätning, alltså att göra den befintliga 
staden tätare, snarare än att bygga på 
värde full åkermark. Många är överens om 
att fördelarna med förtätning gör att det 
blir enklare att göra hållbara val. Ju tätare 
stad desto större underlag för såväl kollektiva 
transporter som butiker och annan service. 
Alla system kan användas mer effektivt.

VÄLJA CYKEL ELLER BUSS
– När staden blir tätare är det enklare att 
välja cykel eller buss framför bilen. En tät 
stad kan göras levande, trygg och mer 
attraktiv. Eftersom Lund har en medeltida 
kärna, där allt redan är ganska tätt och 
trångt, handlar det i vårt fall snarare om 

att förtäta i ”nästa ring”, som exempelvis 
vid Ideon eller i Källby, säger Marcus.

Ett viktigt styrdokument för Marcus och 
hans kollegor är Översiktsplanen, som blickar 
fram mot 2040. I den kan man bland annat 
läsa att en tredjedel av de områden som 
växer och förtätas ligger i kommunens östra 
delar: Dalby, Södra Sandby och Genarp. 
Stångby, Västerbro, Södra Råbylund och 
Källby är andra områden under utveckling.

När det gäller hållbarhet menar Marcus 
att det som framför allt understryks i 
framtida planer är den sociala hållbarheten.

– Lund ligger ganska långt framme inom 
ekologisk hållbarhet. Där ska vi fortsätta 
ligga i frontlinjen. Nu ska vi komplettera 
den ambitionen med att stärka och bli 
proaktiva inom den sociala hållbarheten. 

Folkhälsoperspektivet och vilka miljöer vi 
skapar för framtiden är viktiga aspekter. 
Ljud, luft, inkludering och barns rättigheter 
är några exempel på vad vi vill utveckla 
och fördjupa oss i, säger han.

KOMMUNENS SPJUTSPETS
Brunnshög lyfts ofta fram som kommunens 
spjutspets inom hållbart byggande och
boende. 

– På Brunnshög vill vi skapa en hållbar 
stadsdel på en internationell arena. Kollek-
tivtrafiken är viktig, med spårvägen som 
ryggraden. Vi vill utveckla cykeltrafiken och 
skapar färre parkeringsplatser än i andra 
nybyggnadsområden. Vi vill maximera 
sinnesintrycken, minimera den negativa 
klimatpåverkan och balansera användandet 

FÖR ETT TÄTARE OCH 
MER HÅLLBART LUND

Lunds stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning har goda möjligheter att påverka dagens 
och morgondagens Lund. Han har ett stort engagemang för samhällsutveckling och 
bidrar gärna till att skapa ett bra samhälle för dagens och morgondagens unga.

”Folkhälsoperspektivet och vilka miljöer vi skapar 
för framtiden är viktiga aspekter. Ljud, luft, inkludering 

och barns rättigheter är några exempel på vad vi vill
utveckla och fördjupa oss i.”

BYGGA FLER BOSTÄDER
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av den goda åkermarken, säger Marcus.
Lunds kommun samarbetar med ett tjugotal 

aktörer på Brunnshög, varav LKF är en. 
Marcus understryker att kommunen vill sporra 
såväl sig själva som övriga aktörer att flytta 
fram sina positioner, när det gäller både 
social och ekologisk hållbarhet. Men också 
använda ny teknik och digitalisering för att 
bidra till en bättre och hållbar livsmiljö.

– Vi vill hitta nya sätt att samarbeta mellan 
aktörer och även hitta nya metoder för att 
engagerade boende, i utformningen av de 
allmänna ytorna. Vi vill till exempel se till 
att unga tjejer involveras så att de miljöer 
som skapas blir inkluderande för dem.

VILKA ÄR BRUNNSHÖGS 
UTMANINGAR?
– En av utmaningarna är att inte bara rulla 
ut en stadsdel, utan att presentera möjlig-
heter efter hand och försöka skapa lust att 
bli en del av det nya Lund. Det får inte kännas 
för färdigt direkt. Det vi bland annat arbetat 
med hittills är att arbeta med lokal odling 
och olika typer av arrangemang och evene-
mang för att göra fler nyfikna på området.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT FÖR LKF?
Vi vill bidra till att skapa ett mer hållbart Lund. I en hållbar stad finns hem för 
alla. Fastigheter och boendemiljöer utvecklas genom innovativa lösningar, 
resurseffektivt byggande samt att vi ger förutsättningar för en hållbar livsstil. 
Väl fungerande bostadsområden bidrar till ökat välmående och ger människor 
möjlighet att utvecklas.
 
HUR ARBETAR VI?
Genom att arbeta tillsammans med kommunen i tidiga skeden när det gäller 
utbyggnaden av Lund, kan vi skapa en projektportfölj som möjliggör byggandet av 
nya hyresrätter i alla delar av kommunen. Vi är delaktiga i flera innovations- 
och utvecklingsprojekt i samverkan med intressenter, för att hitta nya lösningar 
för ett hållbart samhälle. Genom bland annat förnyelse och utveckling av våra 
stadsdelscentrum och skapandet av mötesplatser i våra bostadsområden värnar 
vi också om det sociala perspektivet.
 
HUR HAR DET GÅTT 2018? 
LKF har 2 070 bostäder i projektportföljen. Ombyggnadsprojektet på Linero 
som bedrivs inom ramen för EU-projektet CITyFiED, vann under året Smart 50 
Awards, energikategorin. Byggstart för innovationsprojektet Xplorion i Lunds 
nya och hållbara stadsdel Brunnshög. Delaktighet i framtagande av Lunds 
kommuns nya Energiplan. Nyproduktionsprojekten Bullerbyn samt Hammocken 
har under 2018 finansierats via Lunds kommuns gröna obligation. Vi har under 
året sökt och fått investeringsstöd för hyresreduktion i följande nyproduktions-
projekt: Gränden, Bullerbyn, Hammocken, Klockaren och Kryptan.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
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BYGGA FLER BOSTÄDER 

– I en samverkansentreprenad med Bygg-
nadsfirman Otto Magnusson har vi under 
2018 försökt hitta förenklingar för bygget 
av Xplorion; för att få ned priset utan att 
tappa projektets idé. Otto Magnusson har 
nu en totalentreprenad för bygget och i 
början av 2019 sätter vi spaden i marken, 
säger byggchef Peter Ovenlund.

Övriga tre byggen som startats under 
2018 är: kvarteret Offerkällan (Gränden), 
Kvarteret Kryptan i Södra Sandby och 
Klockaren i Dalby.

En fråga som kommer upp till diskussion 
i all nyproduktion är solceller, som numera 
ses på allt fler av LKFs fastigheter. I all ny-
produktion finns det en uttalad strävan att 
använda solceller där det passar. Solcellerna 
planeras utifrån fastighetselen och dimen-
sioneras för att täcka just det behovet. 

– Solceller passar allra bäst när det finns 
stora takytor som vetter mot solen och är 
mycket belysta. Om vi bygger fastigheter 
utan hissar så förbrukar fastigheten inte så 
mycket el. Då monterar vi oftast inte solceller, 
eftersom vi förbrukar mindre fastighetsel i de 
husen, säger Peter Ovenlund och fortsätter:

– Vi arbetar hårt med att skapa såväl eko-
nomiska som miljömässiga vinster när vi 
bygger. Vi vill vara en hållbar fastighets-
ägare på lång sikt och strävar efter en låg 
energiförbrukning, för att få lägre drifts-
kostnader. Vi vill bygga miljömässigt och 
ett sätt för oss att göra det är att försöka 
bygga lågenergihus. Samtliga hus som vi 
bygger har lägre krav än Boverkets bygg-
regler; vi försöker ligga 20 procent lägre 
än kraven, säger Peter Ovenlund.

HUR GÖR NI DETTA?
– Vi strävar efter låga energivärden när vi 
väljer väggar, tak och fönster, vilket enkelt 
uttryckt mäter hur god isolering dessa 
delar har. Vi försöker alltså bygga täta hus 
med god ventilation. När bygget projekt-
eras gör vi teoretiska energiberäkningar 
för energiåtgången.

HUR FÖLJER NI UPP ENERGIKRAVEN?
– Vi mäter förbrukningen och följer upp 
nyproducerade lägenheter efter ungefär ett 
år och jämför med våra beräkningar. Något 

FORTSATT HÖG BYGGTAKT 2018

Trots något färre byggstartade lägenheter än beräknat så har byggtakten inom LKF 
varit hög under 2018. 352 lägenheter färdigställdes medan 330 byggstartades i fyra 
olika projekt, däribland innovationsprojektet Xplorion på Brunnshög.

352
FÄRDIGSTÄLLDA 

LÄGENHETER 2018

9
PÅGÅENDE 

BYGGPROJEKT

vid årsskiftet 2018/2019 med 
sammanlagt 694 lägenheter.

730
MILJONER KRONOR

investerades i pågående projekt under 2018.

CIRKA
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vi kommer att testa på Xplorion är att ladda 
solcellernas överskottsenergi i batterier, för 
att kunna utnyttja energin till bland annat 
hyresgästernas hushållsel. Om detta faller 
väl ut kan vi komma att använda det i fler 
projekt. I Xplorion ska vi också testa att ha 
en varmvattenberedare i varje lägenhet, 
istället för att varmvatten ska cirkulera i 
fastigheten. Då får hyresgästen varmvatten 
snabbare och vi undviker att ha varmvatten 
cirkulerande i hela fastigheten, vilket blir dyrt.

HUR ARBETAR NI MED INOMHUS-
KLIMAT I NYPRODUKTION?
– Att skapa ett bra inomhusklimat är en 
balansgång mellan dagsljusinsläpp och 
den värme som solinstrålningen skapar, 
framför allt genom stora fönster. Vi för en 
kontinuerlig dialog med arkitekter om just 
storleken på fönster. Ett bra inomhusklimat 
handlar också om bra ventilation med både 
till- och frånluft. Med bra ventilation und-
viker vi till exempel fukt i badrum. 

9
PÅGÅENDE 

BYGGPROJEKT

vid årsskiftet 2018/2019 med 
sammanlagt 694 lägenheter.

330
BYGGSTARTADE 

LÄGENHETER 2018

 i fyra olika projekt (se separat faktaruta).

GRÖN
OBLIGATION

Nyproduktionsprojekt som under 2018 
finansierats via Lunds kommuns gröna 

obligation: Bullerbyn (106 lgh) och 
Hammocken (105 lgh).

HUR ARBETAR NI MED 
DAGVATTENHANTERING?
– Vi tänker in detta i alla projekt, för att 
undvika till exempel översvämning. I mer-
parten av vår nyproduktion arbetar vi med 
fördröjning och filtrering av dagvattnet. 
Delvis för att undvika översvämning, men 
också för att vattnet ska kunna användas 
till bland annat gräsmattor. Vi vill inte sända 
iväg vattnet i systemet för snabbt. 

 Liljewall Arkitekter
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BYGGA FLER BOSTÄDER 

VILKA ÄR UTMANINGARNA MED 
DAGVATTENHANTERING?
– Det är mycket svårare att hantera dag-
vatten i förtätade områden. Här finns be-
tydligt fler hårdgjorda ytor och färre ytor 
över huvud taget. Vi försöker att asfaltera 
mindre och istället sträva efter mer 
genom släppliga material.

VAD HAR HÄNT INOM PROJEKTET 
CITYFIED UNDER ÅRET?
– 2018 är vårt näst sista år inom Cityfied, 
ett EU-projekt som handlar om att testa, 
visa upp och sprida lösningar för renovering 
och energieffektivisering av befintliga 
stadsdelar. Under året har vi avslutat 
projektets renoverings- och energibespar-
ande åtgärder inom Eddan och delar av 
Havamal, på Linero. Cityfied som projekt 
har också vunnit Smart 50 Awards energi-
kategori, vilket känns hedrande.

HUR GÖR NI DET MÖJLIGT FÖR 
HYRESGÄSTEN ATT HA EN HÅLLBAR 
LIVSSTIL I SITT BOENDE?
– I våra lägenheter möjliggör vi källsortering 
på ett så enkelt sätt som möjligt och vi har en 
bra energiklass på våra vitvaror. Vi förbereder 
för laddplatser för elbilar, några stycken i 
varje projekt, och vi har ofta ett samarbete 
med en poolbilsaktör i nyproduktion. Miljö-
hus, UWS:er (Underground Waste System) 
och textilinsamling är andra satsningar. 
När det gäller utemiljön försöker vi alltid 
skapa ytor som är gröna och trivsamma och 
som kan möjliggöra till exempel odling och 
andra gemensamma aktiviteter.

HUR HAR DET GÅTT MED DE 
TEMPORÄRA BOSTÄDERNA?
– Vi är nu äntligen klara, men det har varit 
en lång resa. Vår totalentreprenör fick 
problem med att leverera modulerna och 
bland de moduler som levererades var 
kvaliteten bristande. Detta är nu åtgärdat 
och samtliga fyra projekt färdigställda och 
vi är glada att vi har kunnat leverera 96 
temporära bostäder till Lunds kommun.

FAKTA PÅBÖRJAD  
NYPRODUKTION 2018

Kv Offerkällan (Gränden): 170 lägenheter

Kv Kryptan (Södra Sandby):  62 lägenheter

Klockaren (Dalby): 44 lägenheter 

Xplorion (Brunnshög) 54 lägenheter

Totalt: 330 lägenheter

MÅL

250 – 300
byggstartade lägenheter per år.

UTFALL

330
byggstartade lägenheter.

MÅL

1 500
lägenheter i projektportföljen.

UTFALL

2070
lägenheter.

MÅL OCH UTFALL 2018

8700
AKTIVT SÖKANDE 

I BOSTADSKÖN ÅRSSKIFTET
2018/2019

200
LÄGENHETER LEDIGA FÖR 

UTHYRNING VARJE KVARTAL

CIRKA
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*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2018

Pågående* Under 
 planering

Totalt per 
projekt

Dokumentet 13 13

Hammocken, Södra Brunnshög 13 13

Solhem, Genarp, äldreboende 30 30

Gränden, Norra Fäladen 18 18

Kryptan, S. Sandby centrum 12 12

Koggen 1, Linero 18 18

Stångby, äldreboende 40 40

Idalaskolan, Veberöd 6 6

Solhällan äldreboende 40 40

Tirfing 1, Linero 6 6

Vattenrännan mfl, Dalby 12 12

Sandby Backe 6 6

Södra Råbylund etapp 3 äldreboende 40 40

Summa boendeenheter 13 73 168 254

 TOTAL SUMMA BOSTÄDER OCH 
SÄRSKILDA BOENDEN 352 694 2070 3116

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2018

Pågående* Under 
 planering

Totalt per 
projekt

Temp bostäder Värpinge 24 24

Temp bostäder Linero 24 24

Temp bostäder Dalby 24 24

Temp bostäder Veberöd 24 24

Sofieberg 128 128

Mineralen, Veberöd 37 37

Dokumentet 61 54 115

Nymfen, Södra Råbylund 17 56 73

Hammocken, Södra Brunnshög 105 105

Bullerbyn, Norra Fäladen 106 106

Xplorion, Södra Brunnshög 54 54

Klockaren i Dalby 44 44

Gränden, Norra Fäladen 152 152

Kryptan, S. Sandby centrum 50 50

Kuylenstierna, Genarp 27 27

Skymningen 5, S Brunnshög 50 50

Koggen 1, Linero 40 40

Ladugårdsmarken, N Fäladen 60 60

Stångby 70 70

Pilgrimen 2, Södra Råbylund 100 100

Idalaskolan, Veberöd 75 75

Södra Råbylund etapp 3 140 140

Råbykungen/Stenkrossen 100 100

Spinnrocken och Ullen 25 25

Sandbybacke 200 200

Solhällan, Mårtens Fälad 250 250

Ådan, Ejdervägen 25 25

Örnvägen, Väster 150 150

Tirfing 1, Linero 40 40

Vattenrännan mfl, Dalby 200 200

Söderport 80 80

Västra Pilelyckan 20 20

Molnet 1 & 2, Klostergården 100 100

Nöbbelöv, Kävlingevägen 150 150

Summa lägenheter 339 621 1902 2862

ANTAL BOSTÄDER

SÄRSKILDA BOENDEN
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LKF och Otto Magnusson har samarbetat 
under många år kring ett antal byggpro-
jekt. Utöver Xplorion på Brunnshög är det 
för närvarande ytterligare två som är 
igång: Bullerbyn och Gränden. 

– Vi kommer bra överens med LKF och 
har en bra dialog. Att vi nu få en chans att 
etablera oss på Brunnshög innebär i bästa 
fall även en chans för oss att få fler upp-
drag i området. Det är trevligt att vara en 
del av denna hållbara stadsdel, säger Klas 
Ekström som är arbetschef på Otto 
Magnusson och fortsätter:

– Xplorion är inte bara ett ”vanligt 
bostadsprojekt”; här finns en hel del lite 
annorlunda tankar och tekniker som ska 
testas. Tänket är hållbart och vi har hela 
tiden en öppen dialog med LKF.

XPLORION – ETT STEG MOT 
FRAMTIDENS HÅLLBARA BOENDE
Under hösten 2018 tog LKF beslutet att byggstarta Xplorion i början av 2019. Det blir ett pilotprojekt 
för hållbart byggande och boende. Byggnadsfirman Otto Magnusson är satsningens totalentreprenör.

BYGGA FLER BOSTÄDER 
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VILKA ÄR UTMANINGARNA?
– Det blir nog att få ihop helheten. Det här 
ska ju vara ett livsstilsboende för dem som 
vill bo hållbart. Eftersom vi har fokus på 
människor som väljer bort bil så fokuserar vi 
istället på cyklar, bland annat via en cykel-
pool. Loftgångarna kommer också att ha 
en bredd som tillåter hyresgästerna rulla 
fram en lådcykel till sina entrédörrar. 

VAD STICKER UT MEST 
MED XPLORION?
– Huset kommer att ha tjocka väggar med en 
hög isoleringsförmåga. Och så har vi sol-
cellerna, vars energi vi ska lagra i batterier 
och återanvända, det är speciellt. Varje 
lägenhet kommer också att ha ett eget 
värme aggregat, som gör det möjligt att 
påverka den egna energikonsumtionen. 

VAD ÄR DET MEST ANNORLUNDA 
RENT BYGGTEKNISKT?
– Det är nog att vi kommer att skapa stor 
flexibilitet. Lägenheterna är väldigt öppna, 
för att de i framtiden ska kunna delas av 

på olika sätt. Vi kommer också att förbereda 
väggarna så att det senare ska vara enkelt 
att ta upp hål i dem och förändra lägenhe-
ternas storlek. Vi kommer också att ha 
flexibla ljusbrytare, utan fast placering.

VAD SER DU SJÄLV MEST FRAM 
EMOT?
– För mig personligen ska det bli väldigt 
roligt att få vara med från början till slut. 
Att det dessutom är just detta projekt gör 
inte saken sämre.

RUM FÖR UNG GEMENSKAP
I mitten av augusti stod kategoriboendet Sofieberg på Tuna 
klart för inflyttning. Bland de första att flytta in var Victoria 
Ahlqvist och hennes sambo, som såg fram emot att forma 
sitt första gemensamma hem i en trea.

FAKTA XPLORION

Xplorion kommer att bestå av 54 lägen-
heter, med planerad inflyttning hösten/
vintern 2020. Satsningen präglas av ett 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbarhetstänk där LKF prövar flera 
hållbara lösningar, för att skapa framti-
dens hållbara boende. 

HUR KÄNNS DET ATT FLYTTA IN I 
EN HELT NYBYGGD LÄGENHET?
– Jättekul såklart! Jag lämnade ett 40-tals-
hus i behov av renovering, så visst är det 
härligt att allt är så nytt och fräscht. Jag 
gillar att det är öppen planlösning, ljust 
och modernt med stora fönster.

SOFIEBERG ÄR JU ETT BOENDE 
FÖR UNGA. TROR DU ATT DET 
KOMMER ATT BLI NÅGON 
SKILLNAD HÄR JÄMFÖRT MED 
HUR DU BODDE INNAN?
– Det tror jag. I förra huset hade jag inte så 
mycket kontakt med grannarna mer än att 
vi hejade på varandra såklart. Jag tror att 
det blir mer nu när alla i huset är i ungefär 
samma fas i livet och i samma ålder. På vår 
våning har vi redan pratat om att göra en 

egen variant av ”Halv åtta hos mig”-pro-
grammet och bjuda varandra på middag. 
Vi har också startat en Facebook-grupp för 
huset, så att vi enkelt kan informera om 
saker som andra behöver veta.

FAKTA SOFIEBERG

Sofieberg på Tunaområdet är ett kate-
goriboende för unga mellan 18 och 25 
år. Av de totalt 128 lägenheterna hyrs 
75 ut av Lunds universitet och reste-
rande 53 av LKF, utifrån kötid. Till de 
yngre i gruppen, de mellan 18 och 21 
år, hyrs 15 ettor och tvåor ut medan 
38 lägenheter är öronmärkta för grup-
pen 22 – 25-åringar.

”Tänket är hållbart och 
vi har hela tiden en öppen 

dialog med LKF.”
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LKF – EN VIKTIG 
SPELARE I ETT STÖRRE 
SAMMANHANG
Cirka 20 000 av Lunds invånare, eller var sjätte Lundabo, bor i någon 
av LKFs 10 000 lägenheter. Runt 8 700 sökte under årets sista kvartal 
någon av de 200 lägenheter som var lediga då. Våra medarbetares 
vardag handlar om att skapa fler och bättre hem. Allt LKF gör är en 
viktig kugge i arbetet med att skapa ett bättre Lund, ur såväl ekonomisk 
som social och ekologisk synpunkt.

Ett samarbete värt att återvinna    44

Pilotprojekt Klostergården: bytesrum och 
samarbete med Emmaus    46

Fettreturen återvinner matolja    47

”Vi måste möta människor och prata med dem, 
annars kan vi inte  skapa förändring”    48

Boskolan: en introduktion till att bo i hyreslägenhet  49

Livskonceptet: försenad men efterlängtad inflyttning  50

Bostad Först – därefter stöd att lösa andra problem  51 

Hur påverkar LKFs produktion Lunds bostadsmarknad? 52

Ett stort steg mot fossilbränslefrihet    53

Att ställa om en hel fordons- och maskinpark   55

Nystartat samarbete om ekosystemtjänster    57
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– Vi har ofta en gemensam syn på saker. 
Införandet av bostadsnära avfallssortering 
är ett bra exempel. Det är i dag ett både 
självklart och hållbart koncept, som LRV 
och LKF arbetat med i snart 20 år. När vi 
introducerade idén var LKF tidigt intresse-
rade. Våren 2018 tog regeringen beslut 
om att detta ska gälla i alla kommuner, 
säger Erik Rånlund.

Erik berättar också att LKF år 2010 var 
den första fastighetsägaren i Lund att satsa 
på UWS (Underground Waste System), 
källsortering via underjordiska containrar. 

– LKF har ofta gått före och testat nya 
metoder och system. När det gäller UWS 
har de i vårt fall varit ett bra exempel att 

visa upp. I dag finns det över 600 underjor-
diska containrar i Lund, vilket är flest antal 
per invånare i Sverige. Detta har bland annat 
lett till att över 4 000 soptunnor har för-
svunnit, att vi fått en bättre arbetsmiljö för 
personalen samt att stadsbilden förändrats 
till det bättre. Många upplever att ned-
skräpningen minskat och att dessa sorte-
ringsmiljöer känns tryggare än soprum, säger 
Erik Rånlund.

SAMARBETE OM ÅTERBRUK
Dagens samarbete mellan LKF och LRV 
handlar i stor utsträckning om återbruk. 
Sortering av matavfall infördes i Lund 

2010; även här var Lund tidigt ute. Erik 
Rånlund menar att Lundaborna gör bra 
ifrån sig och i dag är vana sorterare samti-
digt som samarbetet med kommunen och 
LKF utgör en trygg och bra grund att stå på. 

Han pekar också på något som förenar 
LKF och LRV, som kan vara en av anled-
ningarna till det goda samarbetet:

– Jag upplever att LKF gärna testar nya 
idéer konkret. Här har vi på LRV hängt på. 
Det gäller att våga pröva och i värsta fall 
ta några misslyckanden. Det känns som att 
vi arbetar lite i samma anda och jag tror 
att det kan vara en anledning till att vårt 
samarbete fungerar bra. Våra kulturer 
passar bra ihop, säger han.

ETT SAMARBETE VÄRT 
ATT ÅTERVINNA
Samarbetet mellan LKF och Lunds Renhållningsverk (LRV) har trettio år 
på nacken. Det har gått från fastighetsnära avfallsinsamling via insamling 
av matavfall och förbättrad sortering till dagens satsningar på återbruk 
och arbete med att minska avfallet. Renhållningsdirektör Erik Rånlund 
lyfter fram LKF som en förebild.

LKF

LRV

SKAPA ETT BÄTTRE LUND



 LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018        45

BORT MED STORA NYCKELKNIPPOR
Ett exempel på en idé som nu testas ge-
mensamt handlar om att försöka minska 
renhållningsarbetarnas stora nyckelknippor. 
Ett koncept med ett enhetligt system med 
taggar testas därför från och med 2018 på 
LKFs fastigheter i centrala Lund, som alla fått 
en ny låscylinder. Om försöket faller väl ut 
kommer det att genomföras i hela Lund.

En annan milstolpe i ”Renhållnings- Lund” 
var det beslut som kommunfullmäktige 
fattade 2014 om minska kommunens avfall 
med två procent per år. 

– Det här vänder vi ju inte på om vi inte 
samarbetar med andra. För att vi ska lyckas 
så krävs dels beteendeförändringar och 
dels att vi utvecklar delningsekonomin via 
en rad olika praktiska lösningar, med FixaTill 
och Bytesrummet på Väster som några 
exempel, säger Erik Rånlund.

FIXATILL OCH BYTESRUMMET 
PÅ VÄSTER
FixaTill började som ett samarbetsprojekt 
mellan LKF och LRF på Linero, i form av ett 
tvåårigt projekt som arbetade med bytes- 
och renoveringsverksamhet. Under 2018 
har FixaTill2 öppnats på Fäladstorget, nu 
mer i form av en verkstad och en plats för 
workshops. Lokalen ligger vägg i vägg 
med kyrkans lokal Ugglan, som har en 
second hand-butik.

– FixaTill2 rullar på bra och alla våra 
workshopar har varit fullbokade. Det vi 
bland annat lärt oss på den här resan är att 

vi i renhållningsbranschen måste skaffa oss 
nya kompisar, som till exempel Emmaus, 
kyrkan och andra aktörer inom civilsamhället. 
Här finns en stor potential och vi ser fram 
emot fortsatt samarbete, säger Erik Rånlund.

Bytesrummet på Väster invigdes i sam-
band med LKFs hållbarhetsevent den 7 
april 2018. Två gånger i veckan är rummet 
bemannat av personal från LRV, som tyckte 
det gick lite trögt i början. Men i samband 
med att nyanlända familjer flyttade in i de 
intilliggande temporära bostäderna fick 
verksamheten bättre snurr.

ÖKAD INBLICK GER BRA SAMVERKAN
Samarbetet mellan LKF och LRV sker på 
många nivåer och via olika satsningar. Under 
hösten har till exempel alla LKFs fastighets-
arbetare gått en halvdagsutbildning hos 
LRV, för att få mer inblick i hur LRV arbetar 
med bland annat ruttplanering och vart 
avfallet tar vägen och hur det återvinns. 
Allt i övertygelsen om att kunskap om och 
inblick i varandras verksamheter utgör en 
bra grund för samverkan.

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT FÖR OSS?
Både våra hyresgästers källsortering av avfall 
och minimering av avfall genom återbruk är 
viktiga aspekter för oss, ur såväl ekonomisk 
som miljömässig aspekt. Välfungerade lös-
ningar för båda aspekterna bidrar dessutom 
till ökad trivsel.

HUR ARBETAR VI?
Vi informerar om hur källsortering ska gå till 
och nyttan med den, bland annat i vår kund-
tidning men även när vi möter våra hyresgäster 
vid aktiviteter i våra bostadsområden. I alla 
bostadsområden finns miljöhus eller 
UWS-stationer (UndergroundWasteSystem), 
med minst åtta sorteringsbehållare för olika 
typer av avfall. I vår nyproduktion sätter vi 
alltid in sorteringskärl under vasken i köket. 
Att välja att återbruka saker i stället för att 
slänga är en trend vi ser och gärna stödjer, 

exempelvis genom att starta bytesrum i 
samverkan med våra hyresgäster. I vår årliga 
kundenkät ställer vi frågor kopplade till av-
fallshantering, bland annat hur man upplever 
möjligheten att sortera.

HUR HAR DET GÅTT 2018? 
Under våren invigdes Bytesrummet på Väster, 
ett samarbetsprojekt tillsammans med Lunds 
Renhållningsverk. Hållbarhetsevent genom-
fördes i Dalby, på Väster och på Rådhusrätten 
i samarbete med Lunds kommun, Kraftringen, 
Hyresgästföreningen och Lunds Renhållnings-
verk. Vid dessa hade vi bland annat sorterings-
övningar och återbruksinspiration. Enligt höstens 
kundenkät var 94,9 % (93,3 %) av våra hyres-
gäster nöjda med möjligheterna till källsortering. 
Våra bostadshyresgäster sorterade under året 
41 % av sitt avfall i fraktionerna: matavfall, 
plast-/pappers-/metall-förpackningar, färgat/

ofärgat glas, returpapper, textil, trädgårds-
avfall, batterier, ljuskällor och elektronik. 
Resterande volym avfall slängdes som restavfall. 
Totala mängden avfall var 5 655 ton. Arbetet 
med att försöka öka mängden sorterat avfall 
pågår kontinuerligt. Under 2019 kommer 
bland annat en avfallskampanj att genomföras.

(Siffrorna inom parentes anger resultat 
från 2017 års kundenkät.)

ÅTERBRUK OCH KÄLLSORTERING

av våra hyresgäster tycker att de 
har bra eller mycket bra möjligheter 

till källsortering.

95%

Bytesrummet ligger i en källarlokal som 
tidigare stått oanvänd på Folkparksvägen 4. 
Hit är alla, inte bara LKFs hyresgäster, väl-
komna att både lämna in saker som kan 
användas av någon annan och ta med sig 
något annat hem. Allt är gratis.
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– Genom åren har vi samlat in en hel del 
cyklar och möbler som hyresgäster lämnat 
antingen på gården eller vid våra källsorte-
ringsrum. När vi nämnde detta för Emmaus 
tyckte de att vi skulle inleda ett samarbete 
och vi var med på idén, berättar Peter 
Strömdahl, skötselchef på LKF.

– Vi måste alla ändra vår syn på återbruk 
och verkligen ta till vara det vi har. Det finns 
så mycket saker som kan komma till nytta 
hos någon annan. Eller till och med bli till 
något helt nytt, säger Bengt Löfman på 
Emmaus i Lund.

Sagt och gjort. I början av november 
delades informationslappar ut till alla som 
bor hos LKF på Klostergården. Uppmaningen 
bestod i att lämna in mindre saker på om-
rådets bytesrum, som drivs av den lokala 
hyresgästföreningen, och att lämna möb-
ler och större saker till Emmaus second- 
hand-butik på Stora Södergatan, som även 
erbjuder hämtning.

SAMVERKAN ISTÄLLET FÖR PÅ 
EGEN HAND
– Genom samverkan vill vi se till att sådant 
som annars skulle ha slängts istället kan gå 
till återbruk. Genom att hjälpas åt hoppas vi 
lyckas bättre än på egen hand. Vi vill minska 
på skräpet på våra gårdar och vid våra 
källsorteringsrum, säger Peter Strömdahl.

Pilotprojektet kommer att pågå i ungefär 
sex månader och sedan utvärderas. Så här 
långt är alla parter positiva till samarbetet. 

– Det är bra att göra ett test, så får vi se 
vad det ger. Hur det går beror på hur mycket 
saker vi och Emmaus får in. Om testet faller 
väl ut kan samarbetsmodellen förhopp-
ningsvis användas på fler områden inom 
LKF, säger Peter Strömdahl.

Kristian Heideman är områdesvärd på 
Klostergården. Han har varit med och 
ställt i ordning det nya bytesrummet. 

ÖKAD ÅTERVINNING MÅLET
– Vi hoppas öka återvinningen. Det slängs så 
mycket i dag men det känns samtidigt som 
att många är inne i återvinningstänket. För 
dem som till exempel flyttar hemifrån är det 
ju perfekt med second-hand, säger han.

Den lokala hyresgästföreningen håller 
bytesrummet öppet en kväll i veckan. En 
av dem som bemannar det är Annelie 

Andersson. Hennes bedömning är att det 
kommer 10 – 15 personer i veckan, för att 
lämna eller byta till sig saker.

– Varje person som kommer hit får byta 
till sig max tre saker. Den regeln har vi satt 
upp för att det ska räcka till alla. Om det 
finns något som någon annan kan ha nytta 
av, så är återvinning så mycket bättre än 
att slänga saker, säger hon.

 PILOTPROJEKT KLOSTERGÅRDEN:  

BYTESRUM OCH SAMARBETE 
MED EMMAUS
Under hösten 2018 har LKF inlett ett pilotprojekt på Klostergården, i samarbete med 
Emmaus. Grundtanken och budskapet till alla hyresgäster är att inte slänga sådant som 
någon annan kan använda.

Kristian Heideman



FETTRETUREN 
ÅTERVINNER MATOLJA
LKF deltar från mars 2018 till mars 2019 i ett pilottest av 
Fettreturen, ett återvinningssystem för flytande matfett. 
264 lägenheter vid Karhögstorg ingår i testet, tillsammans 
med drygt 100 HSB-lägenheter på Billegården. 

Lunds Renhållningsverk ansvarar för testet, som kommer att följas 
upp löpande och sedan utvärderas. Endast flytande vegetabiliska oljor 
får ingå i systemet. Bakom Fettreturen finns uppfinnaren Tom Johansen 
och hans företaget AB iTunnan.

Det är än så länge för tidigt att säga något om utfallet. En signal är 
dock att det under 2018 inte lämnats in lika mycket olja som man 
hoppats på.

 LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018        47



48        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

SKAPA ETT BÄTTRE LUND 

Mohammed Odeh, anställd på ett nystarts-
jobb på LKF, var den som under sommaren 
genomförde enkäten. Han höll även några 
informationsmöten. När han upptäckte att 
dörrknackning inte fungerade valde han 
istället att ta sig till några väl valda platser 
i området.

– Jag stod bland annat vid källsorterings-
anläggningen utanför ICA och den vid Värl-
dens trädgård, men också utanför moskén 
efter fredagsbönen. Eftersom området är 
mångkulturellt genomförde jag vissa in-
tervjuer på engelska, andra på arabiska 
och vissa på svenska, berättar han.

ENKÄT VIA LÄSPLATTA
För att väcka intresse för enkäten och knyta 
en första kontakt började Mohammed ofta 
med att beskriva hållbarhetsfrågan globalt, 
tog sedan upp några generella frågor och 
undrade sedan om de personer han mötte 
kunde tänka sig att besvara några frågor, 
via hans läsplatta.

– När jag berättade att LKF satsar på de 
här frågorna, bland annat via investeringen 
i de nya sorteringsanläggningarna, så började 
de lyssna. Jag tror att vi måste öka medve-
tenheten om hållbarhet i stort, för att få 
människor att förstå varför de ska källsortera, 
säger Mohammed Odeh och fortsätter:

– De flesta var positiva och intresserade. 

Många förstod att de måste ändra sitt be-
teende, vilket jag ser att många redan har 
gjort. Och det är ju det viktigaste! Det är 
ofta svårt att nå fram till dem som kommer 
från andra kulturer; det hjälper inte alltid 
med skriftlig information på olika språk, vi 
måste också få människor att förstå. Vi 
måste möta människor och prata med 
dem, annars kan vi inte skapa förändring!

TAR FRÅGAN PÅ ALLVAR
Mohammed Odeh tror att det gäller att 
fortsätta visa att LKF är synligt i området, 
så att de som bor här känner att LKF tar 
frågan på allvar.

Lena Nordenbro, hållbarhetsansvarig på 

LKF, har gått igenom enkätsvaren.
– Svaren visar att det råder informations- 

och kunskapsbrist om varför vi ska källsor-
tera, framför allt när det gäller matavfall. 
Om man inte känner till att vi sorterar vårt 
avfall så riskerar våra fraktioner att blandas. 
Därför måste vi fortsätta att informera om 
avfallssortering, via till exempel informa-
tionsmöten. Det är viktigt att berätta varför 
vi gör detta och till exempel berätta hur 
det går att undvika fukt i matavfallspåsen. 
Så behöver vi fundera vidare över varför 
det råder informationsbrist och hur vi ska 
bli bättre på att nå de boende, framför allt 
de som ännu inte sorterar, säger hon.

”VI MÅSTE MÖTA MÄNNISKOR OCH 
PRATA MED DEM, ANNARS KAN VI 
INTE SKAPA FÖRÄNDRING!”

Via en enkät och personliga möten med ett hundratal Linerobor vill LKF öka 
källsorteringen. Två underjordiska sorteringsanläggningar har under 2018 
placerats ut i området och nu är ambitionen att öka användningen av dessa 
samt inte minst öka kunskapen om varför källsortering behövs.

”Eftersom området är 
mångkulturellt genomförde 

jag vissa intervjuer på engelska, 
andra på arabiska och vissa 

på svenska”
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– Det är viktigt att lära sig hur man bor och 
hur man tar hand om sin lägenhet. Därför 
testar vi Boskolan och vi gör det tillsammans 
med några av dem som flyttar in i våra 
temporära bostäder. Det är visserligen 

Lunds kommun som är deras hyresvärd, 
men husen är våra och de som flyttar in 
kan mycket väl bli våra hyresgäster på sikt, 
säger Linda Ek, bosocial samordnare på LKF.

Vid den första träffen fick de nyanlända 

information om hur man rent praktiskt tar 
hand om sin lägenhet: hur gör man när man 
sopsorterar, rengör fläkten med mera. 
Kunskaperna och tipsen uppskattades. 

Nästa träff handlade om bostadsmark-
naden: vad är skillnaden på hyresrätt, bo-
stadsrätt och äganderätt? Hur fungerar 
bostadsköer och banker? Gruppen tyckte 
att även detta var mycket intressant och 
träffen slutade med att alla registrerade 
sig i LKFs bostadskö.

– Pilotprojektet kommer att utvärderas. 
Vi måste fundera över vad vi lärt oss och hur 
vi går vidare. Eventuellt gör vi kommande 
Boskolor tillsammans med Lunds kommun. 
Under 2019 ska vi fortsätta piloten med den 
grupp nyanlända som flyttar in på Linero. 
Med rätt information tidigt så finns det 
större möjligheter att trivas och göra rätt. 
Att skapa möten och skapa relationer är 
också viktigt. Det skapar förtroende och 
ökad trivsel, säger Linda Ek.

BOSKOLAN: 

EN INTRODUKTION TILL 
ATT BO I HYRESLÄGENHET
Med rätt information i ett så tidigt skede som möjligt är förutsätt-
ningarna så goda som möjligt för att göra rätt, ta ansvar och trivas 
med sitt boende. Det var LKFs ingångsvärden inför pilotprojektet 
Boskolan, som pågått under hösten 2018. 

VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT FÖR OSS?
Utanförskap kräver stora samhällsekonomiska 
resurser. Integration och social sammanhåll-
ning är viktiga framgångsfaktorer för trygg-
het och trivsel.

HUR ARBETAR VI?
Genom att fördela bostäder för nyanlända i 
hela LKFs bostadsbestånd, genomföra bostads -
sociala aktiviteter för att skapa naturliga 
mötesplatser, stödja föreningar/organisationer 

med fokus på barn, ungdomar samt integra-
tionsprojekt och sociala projekt.

HUR HAR DET GÅTT 2018?
Färdigställande av 96 temporära bostäder 
för nyanlända. Uppstart av Boskola samt 
fortsatt arbete inom Livskonceptet som 
innebär socialt hållbara och tillfälliga bostäder 
med fokus på barn och barnfamiljer. Avtal 
med föreningar om insatser för nyanlända.

INTEGRATION
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De två trygghetssamordnare som, via Rädda 
Barnen, är knutna till projektet har i och med 
förseningen haft god tid på sig att lära känna 
närsamhället. En annan följd av förseningen 
är att projektet har förlängts ett år och löper 
hela 2020 ut.

– Nu är det mycket engagemang inför 
inflyttningen och vi är många som ser fram 
emot att välkomna familjerna. De två 
trygg hetssamordnarna och kommunens 
bosamordnare hjälper alla tillrätta och 
arbetar helt och hållet utifrån varje familjs 
behov, med fokus på barnen, berättar Linda Ek, 
bosocial samordnare på LKF och tillägger:

TIDIGA INSATSER
– Med dessa tidiga insatser hoppas vi kunna 
förebygga utanförskap och skapa ett 
tryggare Lund för alla. Vi vill skapa möten 
mellan de nyinflyttade, närsamhället och 
deras grannar. Vi tror att detta kommer 
att öka känslan av trygghet och trivsel.

Utmaningen för Livskonceptet har varit 
just förseningen. Hela tiden har nya datum 
för inflyttning meddelats, vilket lett till att 
många pendlat mellan hopp och förtvivlan. 

– Men vi har haft ett bra samarbete i 
projektgruppen. Vi har lärt oss av processen 
och av varandra. När projektet är avslutat 
kommer en slutrapport att skrivas. En lärdom 
kan dock redan dras, säger Linda Ek och 
fortsätter:

LÄRT KÄNNA OMRÅDET
– Det positiva med förseningen är att 
trygghetssamordnarna verkligen lärt känna 

området, olika organisationer och många 
människor i väntan på de nyanlända. De 
kommer därför att ha bättre förutsätt-
ningar än de skulle ha haft annars.

Under 2018 har projektgruppen också 
sökt och fått pengar av Boverket för att 
skapa en utemiljö på Kämpavången. Till-
sammans med de boende ska projekt-
gruppen skapa en utemiljö som ska inbjuda 
till möten, lek, umgänge och avkoppling.

LIVSKONCEPTET: 
FÖRSENAD MEN 
EFTERLÄNGTAD 
INFLYTTNING 

Projektet Livskonceptet, med LKF som en av flera aktörer, handlar om socialt 
hållbara och tillfälliga bostäder med fokus på barn och barnfamiljer. På grund av 
modulbostädernas försening har projektet försenats. Men i december 2018 var 
det äntligen dags för inflyttning på Kämpavången, som bostäderna kallas.

”Med dessa tidiga insatser 
hoppas vi kunna förebygga 
utanförskap och skapa ett 

tryggare Lund för alla.”
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Under 2016 och 2017 omfattade satsningen 
fyra personer som erbjöds varsitt första-
handskontrakt via LKF, med stöttning från 
ett stödteam från Lunds socialförvaltning. 

– Av de fyra som var med i piloten har det 
gått riktigt bra för två; de är klara framgångs-
sagor. De andra två har det däremot tyvärr 
inte gått lika bra för, säger Gunilla Flygare, 
affärsutvecklingschef på LKF.

Hon berättar vidare om utvärderingen:

BÄTTRE MATCHNING
– I framtiden kommer vi att vara mer nog-
granna när vi matchar personer med lägen-
heter och områden. LKF behöver mer infor-
mation om respektive hyresgäst innan vi kan 
tilldela dem en lägenhet. Dessutom kommer 
stödet till de berörda att utökas, till exempel 
genom att inrätta en träffpunkt och erbjuda 
mentorskap. Vi går också upp från fyra till 
sex lägenheter totalt.

En annan stor skillnad mot piloten blir att 
lägenheterna kommer att erbjudas i form av 
andrahandskontrakt. Lunds kommun kommer 
att hyra lägenheterna av LKF, för att kontrakten 
gentemot hyresgästerna snabbare ska kunna 
lösas upp vid eventuella problem.

TRADITION AV SAMARBETE
LKF och Lunds kommun har sedan länge ett 
inarbetat samarbete för olika typer av lägen-
heter som tilldelas personer via ”förtursbehov”. 
Det kan vara allt från lägenheter för nyanlända 
till stödlägenheter och förtur för personer 
som utsatts för våld i hemmet eller har 
medicinska krav på hur och var de kan bo.

– Bostad Först är en vidareutveckling av 
vår långa tradition av gott samarbete med 
socialförvaltningen inom Lunds kommun. 
LKF vill vara en samhällsaktör att lita på, 
säger Gunilla Flygare.

BOSTAD FÖRST – 
DÄREFTER STÖD 
ATT LÖSA ANDRA 
PROBLEM 

Sedan 2016 genomförs ett försök med modellen 
Bostad Först i Lund, i ett samarbete mellan 
kommunen och LKF.  Ambitionen är ett led i 
arbetet att minska hemlösheten. Efter 
en utvärdering under 2018 kommer 
satsningen att fortsätta, med 
vissa justeringar.

FAKTA

LKF erbjöd under 2018: 19 förturslägen-
heter, 12 stödlägenheter och 111 lägen-
heter för nyanlända. Modellen Bostad 
Först används i flera länder, bland annat 
USA. Utgångspunkten är att den hem-
löse först får ett tryggt boende och 
sedan får det stöd som behövs för att ta 
tag i andra problem, som till exempel 
drogmissbruk och arbetslöshet. 

”Bostad Först är en vidare-
utveckling av vår långa 

tradition av gott samarbete 
med socialförvaltningen inom 
Lunds kommun. LKF vill vara 
en samhällsaktör att lita på.”
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– Sedan tidigare analyser av flyttkedjor vet vi att de största lägenheterna ger de 
längsta flyttkedjorna. Det visar sig också stämma i denna undersökning. En annan 
effekt är att radhusen framför allt lockar åldersgruppen 41– 55 år och familjer 
med barn, medan flerbostadshusen är mer intressanta för den yngre målgruppen, 
säger Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef på LKF.

Analysen har gjorts av Lunicorne, ett konsultbolag med studenter från Lunds 
universitet. Studenterna har kontaktat alla hushåll som flyttat in i dessa tre områden 
och därefter försökt följa varje flyttkedja bakåt, så långt som möjligt. I motsats 
till tidigare undersökningar var det denna gång svårare att få hushållen att ställa 
upp på intervjuer.

De tre områden som valts ut för analysen är sinsemellan rätt olika, för att ge 
LKF en bild av hur eller om de olika områdena ger olika typer av flyttkedjor.

– I Fossilen kan vi till exempel se att 30 av de 99 som skrivit kontrakt till dessa 
lägenheter kommer från andra kommuner än Lund. Störst inflyttning var det 
från Malmö.

HUR PÅVERKAR LKFs NYPRODUKTION 
LUNDS BOSTADSMARKNAD?

För att ta reda på vilka effekter LKFs nyproduktion 
skapar på Lunds bostadsmarknad har LKF låtit göra en 
flyttkedjeanalys av de nybyggda områdena Fossilen, 
Snickaren och Mineralen. 
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– Under 2017 drogs fjärrvärmenätet ut till Dalby och under 2018 har nätet 
byggts ut helt enligt plan. Allt har rullat på jättebra, så nu är alla LKFs 
fastigheter i Dalby anslutna till fjärrvärmenätet. Steg två av denna sats-
ning var tänkt att rulla vidare till Södra Sandby, vilket ännu inte skett, säger 
Bertil Lundström, teknisk chef på LKF och förklarar:

– Kraftringen har inte velat dra fjärrvärme till Södra Sandby, men har nu 
omprövat sitt beslut. Tillsammans med dem och kommunen har vi därför 
bildat en styrgrupp som tittar på olika energilösningar för Södra Sandby. 
I september 2019 ska både en rapport och ett beslutsunderlag finnas 
framme.

FASA UT GAS
Parallellt med detta ses även 
liknande lösningar över för 
Revinge. Fastigheterna här 
värms i dag upp via gas, som 
ska fasas ut. Fjärrvärme blir 
för kostsamt, men alternativ 
som vätgas i kombination med 
solceller eller ett eget pellets-
verk diskuteras. Även här gäller 
det att ha både planering och 
en strategi klar till 2020.

Ett annat av LKFs mål när det 
gäller energi är att minska inköpt 
energi med en kilo watt- timme 
per kvadratmeter och år fram 
till 2020. Det handlar alltså om 

ETT STORT STEG MOT 
FOSSILBRÄNSLEFRIHET
Sedan april 2018 värms merparten av LKFs lägenheter upp helt 
fossilfritt, via fjärrvärme. Det innebär ett stort steg närmare 
miljömålet om att vara helt fossilbränslefria år 2020. Under 2019 
intensifieras arbetet med att ersätta gasen i Södra Sandby och 
Revinge med fossilfria energilösningar.

FAKTA

COOL DH är ett EU-projekt som utvecklar 
nya fjärr värmelösningar utifrån lågtempe-
rerad fjärrvärme. Brunnshög kommer att 
få världens största lågtempererade fjärr-
värmenät (på 65 grader). För LKFs del är 
projektet kopplat till Xplorion, som kommer 
att fungera som en demonstrations an lägg-
ning och tillsammans med andra fastig heter 
ta tillvara spillvärme från MAX IV och ESS. 
Det varma vattnet skickas vidare till de 
värmeväxlare som finns i varje lägenhet. 
Värmeväxlarna har en mätare för varmvatten 
och en för värme, som gör att de boende 
kan följa och styra sin energi förbrukning.
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VARFÖR ÄR DETTA VIKTIGT FÖR OSS?
Vårt fokus är hur effektivt vi använder energin 
i våra fastigheter, men även hur den energi vi 
använder är tillverkad. Frågan är viktig ur såväl 
miljöperspektiv som ekonomiskt perspektiv 
då posten är vår största, både när det gäller 
direkt klimatpåverkan och driftskostnader. 
Genom att ha fokus på primärenergianvändning 
tar vi ansvar för vår energianvändning ur ett 
helhetsperspektiv och satsar på bland annat 
solceller.
 
HUR ARBETAR VI?
•   Genom att låta vår strävan mot en minskad 

primärenergianvändning styras av såväl miljö-
mål som ett kontinuerligt underhållsarbete. 
Energiförbrukning rapporteras i Vitec Energi.

•   Genom att välja rätt energislag även i ny-
produktion minskar primärenergianvänd-
ningen.

•   Genom att kontinuerligt föra en dialog 
med våra energileverantörer och därmed 
få dem att aktivt arbeta med att sänka 
primärenergitalet.

•   Genom att fortsätta med vårt framgångsrika 
energispararbete och än mer involvera våra 
hyresgäster i detta, exempelvis genom att 
minska på varmvattenförbrukningen och alltid 
tvätta med fulla maskiner i tvättstugan.

•   Genom att ha egen anställd personal med 
hög kompetens inom energieffektiviserings-
området.

 

HUR HAR DET GÅTT 2018?
Ett av våra övergripande miljömål för perioden 
2018–2020 är att minska primärenergianvänd-
ningen i våra fastigheter med 55 % (jmf år 2013). 
Under 2018 har primärenergianvändningen 
minskat med 55 % jämfört med 2013. Resul-
tatet kommer delvis från energieffektivise-
ringsarbete, en minskning från 135 kWh/m2 
år 2017 till 128 kWh/m2 år 2018*. Målsätt-
ning mot år 2020 är att minska med ytterli-
gare1 kWh/m2 och år. Resultatet kommer 
även av ökad andel fossilbränslefria energi-
källor, 98,8 % (96,5 år 2017) i uppvärmning år 
2018. Målsättning mot år 2020 är 100 %. 
Även ökad egen förnybar energiproduktion 
bidrar, 997 916 kWh år 2018 (1031 MWh år 
2017). Målsättning mot år 2020 är 1 700 MW 
installerad effekt.

* Föreliggande förbrukningssiffror avseende 2018 baseras i 
förekommande fall på prognostiserade data där utfall saknas.

PRIMÄRENERGI

MILJÖMÅL 2018 – 2020 

MÅL 2020

100%
fossilbränslefri 
uppvärmning 2020. 

-55%
Minska primärenergi- 
användningen med 

(jämf med år 2013)

-55%
(jämf med år 2013)

Minska primärenergi- 
användningen med 

UTFALL 2018

99%
Fossilbränslefri 
uppvärmning

den värme som används för uppvärmning 
och varmvatten.

– Vi har i dag kommit långt med vår energi-
effektivisering; mellan 2007 och 2017 
minskade vi till exempel med 21 procent, 
så det finns inte längre så mycket kvar att 
plocka. Det här målet blir tufft att klara, 
men vi klarade det 2018 och kommer att 
arbeta vidare för att hitta ytterligare be-
sparingsåtgärder, säger Bertil Lundström. 

NYTT ELAVTAL
En annan avgörande faktor för att effekti-
visera och göra energiförbrukningen mer 
hållbar är det nya elavtal som LKF slutit, som 
börjar gälla från och med 2019. Avtalet 
bygger på att LKF löpande köper den el som 
bedöms mest hållbar, det vill säga sol- eller 
vindenergi.

– Vad som dessutom spelar stor roll är att 
alla anställda på LKF och våra hyresgäster 
tillsammans arbetar för att vi ska leva mer 
hållbart och sänka vår energiförbrukning. 

Vi ser till exempel att i de lägenheter där 
vi inför individuell varmvattenmätning så 
minskar förbrukningen. Medvetenheten 
ökar hos allt fler och under de senaste 
åren tycker jag det känns som att många 
bitar börjar falla på plats, säger Bertil 
Lundström och avslutar:

– Vi inom Teknisk Service får också en 
allt mer kompetent personal inom området, 
vilket också har en stor påverkan. Det är en 
styrka att ha egen personal med god känne-
dom om och känsla för våra fastigheter.

SKAPA ETT BÄTTRE LUND
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När det gäller LKFs fordon så ersätts de 
sista dieselfordonen med HVO (hydrerade 
vegetabiliska oljor) under 2019. Vartefter 
gamla fordon ersätts så har de under de 
senaste åren ersatts med antingen el-, gas- 
eller HVO-drivna bilar. Att ställa om en hel 
fordons- och maskinpark till att drivas 
fossil bränslefritt är dock inte gjort i en 
handvändning. För LKF började resan för 
ungefär 13 år sedan.

– Vi testade vår första gasbil 2005. Vi ville 
slippa bensin och diesel och testa något 
nytt. Gasbilarna var inte alls lika utvecklade 
då och den första vi testade hade inte så 
mycket kraft och klarade till exempel inte 
tunga laster, vilket fortfarande ofta är fallet. 
De 19 gasbilar vi har i dag använder vi som 
servicebilar, städbilar och postbilar.

En annan utmaning med gas är att det 
finns väldigt få tankställen i Lund, vilket 
också gäller för HVO. LKF planerar därför att 
inom kort installera två egna HVO-tankar 
på vardera 1 500 liter, en i Dalby och en i 
Sandby. 

TESTAT ELBILAR
LKF har även testat elbilar, vilket fungerat 
bra. I dag finns 13 stycken inom företaget. 
Fördelarna med elbilarna, som Rolf ser 
det, är att de är tysta och lätta att köra i 
framför allt stadstrafik. Men det finns 
även nackdelar:

– Elbilarna är väderberoende. Om det är 
för kallt så laddar batterierna ur snabbare. 
Och om vi lastar dem för tungt så tar det 

också mer på batteriet. I dag kör vi åtta-nio 
mil innan vi behöver ladda, så det gäller att 
planera sin körning. Vi har installerat 
laddstolpar vid båda våra kontor, säger 
Rolf Karlsson.

LKFs personal har även möjlighet att 
boka någon av de tre eldrivna poolbilar som 
LKF disponerar dagtid måndag – fredag. 
Bilarna ingår i Lunds bilpool och används 
till exempel av besiktningspersonal eller andra 
som behöver göra kortare tjänsteresor.

EL-LÅDCYKLAR FÖR TRANSPORT 
AV VERKTYG
Inom LKF finns även ett antal elmopeder 
och låd-elcyklar. Elmopederna blir dock 
successivt färre, för att de är dyra i inköp. 

ATT STÄLLA OM EN HEL 
FORDONS- OCH MASKINPARK

Resan mot att göra LKFs egna fordon och maskiner fossilbränslefria har pågått ett 
antal år och går nu in på upploppet. Utöver att ersätta bensin och diesel med HVO, 
gas eller el finns även idéer om bättre samutnyttjande av fordon och maskiner. 
Rolf Karlsson, fastighetsservicechef, ser både utmaningar och möjligheter framåt.
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Elcyklar kostar ungefär en tredjedel av priset 
för en elmoped, varför valet allt oftare faller 
på dem. De används till exempel för att 
transportera verktyg och redskap mellan 
LKFs bostadsområden. Förhoppningen är 
att köpa in fler el-lådcyklar under 2019.

– Vi har testat oss fram och anpassat 
våra val av fordon och bränsle efter hur de 
ska användas i vår verksamhet. Bilar som 
ska användas till framför allt tunga och 
långa transporter kräver HVO, i övrigt står 
valet mellan el och gas. Men i bästa fall 
kan vi använda även elbilar för tyngre 
transporter i framtiden; utvecklingen går 

snabbt nu, säger Rolf Karlsson.
När det gäller mindre maskiner så har 

utvecklingen gått från oljeblandat bränsle till 
främst batteridrift. Utmaningen på maskin-
sidan gäller bland annat de lite större gräs-
klipparna, vars batterier ofta är för tunga. 
Här hoppas Rolf Karlsson på framtida lös-
ningar med uppladdningsbar el.

SAMORDNAD HANTERING
En annan fråga som Rolf arbetar med, och 
driver i viss motvind, är den om samordnad 
hantering och användning av företagets 
bilar och maskiner. Målet är att spara pengar 

genom färre inköp. 
– Många vill ha ”sin egen gräsklippare” 

och veta att den alltid finns på plats, så jag 
möter lite motstånd när jag föreslår färre 
inköp och mer samordning. Jag förstår 
känslan av att vilja ha det mer bekvämt, men 
det blir dyrt för företaget. Jag hoppas också 
att vi på sikt kommer att ha fler bilpooler, 
för både personal och hyresgäster, så att 
vi alla kan hjälpas åt att minska fordonstra-
fiken inom våra bostadsområden.

FAKTA HÅLLBAR MOBILITET 
FÖR HYRESGÄSTEN

Förutom att vi ställer om vår egen fordonspark 
till att bli fossilbränslefri, så arbetar vi allt mer 
med att skapa bra förutsättningar för en hållbar 
mobilitet för våra hyresgäster:

•   Vi har ett erbjudande om laddplats för elbil 
till alla hyresgäster, som innebär att vi på för-
frågan utreder om vi kan etablera en privat 
laddplats åt hyresgästen.

•   På våra stadsdelstorg Fäladstorget, Linero 
torg och Värpinge torg finns besöksparkering 
med semisnabbladdare för elfordon.

•   I kv. Brandstationen i centrum genomför vi 
ett test med en cykelpool, med två eldrivna 
lådcyklar.

•   I vår nyproduktion har vi i flera projekt avtal 
med en bilpoolsaktör, vilket innebär att med-
lemsavgift i bilpool ingår i hyran under en viss tid.

•   Vi arbetar för att våra cykelparkeringar ska 
vara trygga och uppmuntrar till ökad använd-
ning av cykel, till exempel genom att vi ser 
över belysning eller rensar ut trasiga och 
kvarglömda cyklar. I vår kundenkät 2018 in-
förde vi en ny fråga kring hur våra hyresgäster 
upplever förutsättningar för användning av 
cykel, bland annat cykelparkering. 72,8 % 
svarade att de anser att dessa är bra eller 
mycket bra. Vi kommer att titta på resultatet 
per bostadsområde för att se hur vi kan 
arbeta vidare.

•   I vårt innovationsprojekt Xplorion ingår ett 
mobilitetskoncept, som kommer att testas 
och utvärderas. Konceptet innebär att boendet 
är bilfritt, förutom en bilpoolsbil. Inga par-
keringsplatser byggs i anslutning till fastigheten, 
i stället ingår gemensamma och smarta 
mobilitetslösningar som elbilspool, lådcykel-
pool, cykelverkstad samt trygg och enkel 
cykelparkering.

SKAPA ETT BÄTTRE LUND
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Projektet, som kallas ”Västers vilda liv” och 
förväntas pågå i fyra år, har sökt och fått 
LONA-medel (Lokala naturvårdssatsningar) 
från Naturvårdsverket. I dessa medel finns 
pengar avsatta för att även hyres gäster ska 
kunna medverka i projektet. Från kommu-
nens sida är det medarbetare från avdelning 
Park- och Natur på Tekniska förvaltningen 
som deltar i arbetet.

I september genomförde LKF, kommunen 
och några av LKFs hyresgäster en natur-
värdes inventering i bostadsområdet samt 
i Patrik Rosengrens park på Väster, tillsam-
mans med en biolog. 

– Rapporten från inventeringen visar 
vilka värden som finns i området när det 
gäller allt från insekter till träd och buskar. 
Vi fick också några förslag på vad som 
skulle kunna göras för att främja den bio-
logiska mångfalden, men även åtgärder för 
att stärka trygghet och trivsel, säger Lena 
Nordenbro, hållbarhetsansvarig på LKF.

Under 2019 kommer resultatet från 
rapporten att diskuteras gemensamt och 
eventuella förslag på åtgärder kommer att 
tas fram. En modell för hur den här typen av 
arbete kan gå till ska också arbetas fram, 
så att den kan användas på fler av LKFs 
områden.

NYSTARTAT SAMARBETE 
OM EKOSYSTEMTJÄNSTER 
LKF har under 2018 inlett ett samarbete med Lunds kommun och några hyresgäster, i 
syfte att inventera och värdera befintliga ekosystemtjänster. Ambitionen är att skapa 
värden för såväl fastighetsägare som hyresgäster och miljön. 

FAKTA 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
naturens ekosystem ger människan och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vatten- 
reglering och naturupplevelser är några exempel.

Lena Nordenbro
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20182016 2017

EL (kWh/kvm)

14,6 13,9 13,6

Not. 100 % av elen kommer från förnybara energikällor 
(Bra Miljöval el enligt Svenska Naturskyddsföreningens 
märkning). Bakom resultatet ligger bland annat energieffektivi
serings åtgärder kopplat till belysning och installation av nya 
energisnåla fläktar.

ANDEL MILJÖFORDON I 
VÅR VERKSAMHET (%) 

20182016 2017

Mål år 2020:
100 %

64
73 75

LADDSTOLPAR FÖR 
LADDNING AV ELFORDON

Antal offentliga laddplatser 
(3 laddstolpar med 
2 laddplatser vardera):   6 (8)

Antal privata laddplatser för 
hyresgäster vid våra fastigheter:  12 (10)

Not: Totalt antal fordon var 48 st. år 2018. 
Exklusive traktorer och arbetsmaskiner. 

2017 2018

Mål 2017: Minska 
till 63 360 MWh 
(25 % jmf med år 
2013)

2016

PRIMÄRENERGIANVÄNDNING (MWh)

42 669 40 549 37 653

Not. Resultatet kommer av energieffektiviserings
arbete både avseende värme och el. Även ökad andel 
fossilbränslefria energikällor för uppvärmning bidrar, 
samt ökad egen produktion av förnybar energi.

Mål 2020: Minska 
till 37 675 MWh 
(55 % jmf år 2013)

Minskat 55 % 
jmf med år 2013

MILJÖNYCKELTAL

SKAPA ETT BÄTTRE LUND
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91,8 % fjärrvärme

Totalt  98,8 % (96,5) förnybara/återvunna energikällor 
(Mål 2020: 100 % förnybara/återvunna energikällor)

1,9 % el

VARIFRÅN KOMMER VÄRMEN I ELEMENTEN 

Mål 2017: 
450 MWh/år

Mål 2020: 
Installerad effekt 
solceller 1700 
kW~1700 MWh

2016 2017 2018

EGEN FÖRNYBAR ENERGI-
PRODUKTION (MWh)

1 031 998*

636

* Varav 902,7 MWh från solceller och 95,2 MWh från 
vindkraft. Data saknas för producerade MWh solvärme 
pga mätarfel.

20182016

Mål 2017: 
Minska till 
135,8 kWh/m2

Mål 2020: 
Minska till 
132,8 kWh/m2

2017

VÄRME (kWh/m2)

134,1 135,0 128,4

Not: Den minskade energiförbrukningen kan förklaras genom;  
•  Helårseffekt för 2018 av tidigare uppstartade energibesparingsprojekt. 
•  Nyrekryterad kompetent personal inom området har under året bidragit stort.
•  Installation av egen väderstation under 2017 har under 2018 bidragit fullt ut.
•  Lägre behov av uppvärmning av varmvatten pga hög sommartemperatur.

VATTEN (liter/ m2)

20182016 2017

1 560 1 495 1 501

Not. Den varma sommaren 2018 är 
troligtvis orsaken till något ökad 
vattenförbrukning.

6,3 % gas
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Läs mer på www.lkf.se om källsortering av ditt avfall.

Vad hamnar i källsorteringen?

AVFALLSHANTERING

13 % läggs i 
insamling för 

matavfall

10 % läggs i 
insamling för 

papper

7,1 % läggs i 
insamling för 
pappersför- 
packningar

59 % hamnar i 
restavfall (soppåsen)

det vill säga det 
osorterade

Totalt mängd: 

5655 ton

4,2 % läggs i 
insamling för 
plastförpack- 

ningar

0,6 % läggs i 
insamling för 
farligt avfall

1,8 % läggs i 
insamling för 

färgat glas

1,7 % läggs i 
insamling för 
ofärgat glas

1,2 % läggs i 
insamling för 

textilier

0,8 % läggs i 
insamling för 

metallförpackningar

SKAPA ETT BÄTTRE LUND
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KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP*
* Klimatpåverkande utsläpp redovisade i enlighet med 
GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

SCOPE 3

Vi arbetar med att skapa förutsättningar 
för våra hyresgäster för en hållbar livsstil, 
till exempel i form av laddplatser för elbil, 

bytesrum och mätning av varmvatten.

SCOPE 2

El (fastighetsel 
och elvärme)

Fjärrvärme

Resor med egen 
bil i tjänst

Flyg- och tågresor

Bilpool

Material, till exempel 
klimatpåverkan från 

byggprocess

Våra hyresgästers 
klimatpåverkan

Avfallshantering

Transporter

Energianvändning

Konsumtion

SCOPE 1

98 558 kg
 C

O
2 306 765 kg

 C
O

2

14 018 kg
 C

O
2

Egna fordon 
och maskiner

Solenergi- 
anläggningar

Egna pannor 
för uppvärmning

Värden saknas i nuläget men 
2019 genomförs projekt ”klimatberäkning 

byggprocess” i samverkan med IVL och 
Otto Magnusson AB.

 
FAKTA

Klimatinitiativet, som initierats av SABO, 
skrevs mot slutet av 2018 under av LKF. 
Initia tivets två övergripande mål är dels en 
fossilfri allmännytta senast år 2030 och dels 
30 procents lägre energianvändning till 
2030, räknat från år 2007. Satsningen har tre 
fokusområden: Effekttoppar och förnybar 
energi, krav på leverantörer och klimatsmart 
boende. ”Att vi på LKF ska vara en del av 
Klimat initiativet är en självklarhet för oss. 
Vi vill bidra till att skapa ett byggande och 
boende där miljöpåverkan blir så liten som 
möjligt”, säger Fredrik Millertson, VD på  LKF.
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MEDARBETARE

– Som ny på LKF har jag inledningsvis ägnat 
mig åt att inventera vad som är gjort inom 
HR på företaget, för att bilda mig en upp-
fattning om var vi står i dag. Under 2017 
genomfördes ett ledarutvecklingsprogram, 
som vi nu ska bygga vidare på för att kunna 
satsa på medarbetarskapet, säger Jörgen 
Ljung, som började sitt nya uppdrag den 
1 november. Han tillägger:

– Medarbetarskap är grunden i vår verk-
samhet. Engagerade medarbetare driver, 
tillsammans med sina chefer, verksam-
heten framåt. 

Jörgen Ljung vill även lyfta daglig vidare-
utveckling, i dialog med kollegor och chefer. 
Att lära av varandra i vardagen och att 

dela med sig av kunskap är sådant som är 
lätt att glömma bort, men som utgör en 
viktig del av arbetet. 

KLIMATSMARTA MED TYDLIGA 
VÄRDERINGAR
När det gäller att anställa nya medarbetare 
finns det ett antal faktorer som påverkar 
hur människor väljer arbetsgivare. Det 
som bland annat kan locka en yngre mål-
grupp är företag som är klimatsmarta, 
stabila och har tydliga värderingar. 

Ett led i arbetet att göra LKF synligt för 
en yngre målgrupp är Framtidsvalet; en 
webbsida och broschyr för ungdomar som 
går i högstadiet och gymnasiet, redo att 

välja utbildning och yrke. Här är LKF ett av 
de skånska företag som visar upp vilka jobb 
och karriärmöjligheter som ryms inom 
före taget. Att delta i utbildningsmässor och 
arbetsmarknadsdagar, för att presentera 
företaget som en framtida arbetsgivare, 
är en annan återkommande del i LKFs 
långsiktiga rekryteringsarbete.

– Vi har också i några år stöttat Musik-
hjälpen. När arrangemanget i år hölls i 
Lund valde vi att vara mer aktiva och synliga. 
Ett av våra värdeord är mänsklig och 
Musik hjälpen känns därför som ett naturligt 
sammanhang för oss, speciellt med årets 
tema: Alla har rätt att funka olika, säger 
Jörgen Ljung.

TRYGGA LEDARE 
SKAPAR ENGAGERADE 
MEDARBETARE

LKFs nye HR-chef ser engagerade och nöjda medarbetare som en viktig 
framgångsfaktor. För att uppnå det behövs trygga och tydliga ledare, för 
att skapa förutsättningar för personalen att utvecklas. Under 2018 har 
förberedelser för en vidareutvecklad ledarutbildning därför påbörjats.
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UTBILDNINGAR OCH 
FLYTTFÖRBEREDELSER 
Bland de utbildningar som genomförts 
under 2018 (läs mer i faktarutan på sid 65) 
kan bland annat nämnas en påbörjad 
arbets miljöutbildning, som erbjudits till 
alla chefer. Under 2019 är tanken att den 
ska byggas på och göras mer omfattande 
samt då vända sig till både skyddsombud 
och chefer. Under 2018 har företagets 
arbetsmiljörutiner också utvecklats och 
uppdaterats, synliga på företagets intranät.

Något annat som präglat 2018 är det 
arbete som dragits ingång för att förbereda 
flytten till LKFs nya kontor, planerad till 
2021 eller 2022. En projektgrupp med 
kompetenser inom digitalisering, HR, 
kommunikation och hållbarhet har skapats. 
Tillsammans med befintlig arbetsgrupp 
och kommande sådana kommer de att 
förbereda flytten. Det nya kontoret på 
Brunnshög kommer att bli aktivitetsbaserat, 
vilket kommer att påverka både kontorets 
utformning och de anställdas sätt att 

arbeta. Tanken är att tidigt i planerings-
arbetet fånga upp så många tankar och 
reflektioner som möjligt från medarbetarna.

FÖREBYGGANDE ARBETE
HR-enhetens eget arbete består i grunden 
av arbete med medarbetarskap, ledarskap 
och kompetensförsörjning samt en rad ar-
betsprocesser kopplade till detta. En av dem 
är att arbeta förebyggande för att undvika 
sjukskrivningar. Under 2017 steg siffran 
något när det gäller utmattningssyndrom 
bland kvinnliga tjänstepersoner. Ett sätt 
att under 2018 fånga upp denna fråga var 
via de fyra workshops som arrangerades 
tillsammans med företagshälsovården, om 
balans i livet och mindfulness.

En annan process som inletts under 2018 
är arbetet med att digitalisera HR-enheten, 
framför allt anställningsavtalen, men även 
att skapa ett digitalt utbildningsregister. 
Planer på att utveckla det digitala stödet 

”Medarbetarskap är grunden i vår 
verksamhet. Engagerade medarbetare 

driver, tillsammans med sina chefer, 
verksamheten framåt.”

Mary Juusela om LikaOlika – en föreläsning om diskriminering.
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med all information för introduktion av 
nyanställda finns också. En önskan om att 
skapa struktur och tydlighet löper som en 
råd tråd genom dessa satsningar.

VÄRDERINGAR OCH ETISKT 
UPPFÖRANDE
Ett av LKFs värdeord är pålitlig. Alla ska 
kunna lita på LKF och känna sig trygga med 
att de uppgifter företagets representanter 
lämnar är korrekta. Ett konkret exempel 
är bostadskön, där alla ska känna att den 
hanteras korrekt. LKF har en policy för mutor 
och bestickning, som alla nyanställda in-
troduceras till och som tas upp i samband 
med utvecklingssamtalet.

LKF har även en policy mot kränkande 
särbehandling, där ytterligare ett värdeord 
har sin bas, nämligen mänsklig. Alla männ-
iskors lika värde är en självklarhet för LKF 
och påverkar vårt sätt att möta och bemöta 
alla hyresgäster lika, oavsett bakgrund. 
Inga incidenter har inträffat under 2018.

En nyhet för 2018 är den visselblåsarfunk-
tion som Lunds kommun inrättat (läs mer 
i faktarutan här intill). Utöver denna nya 
funktion är rutinen att vända sig till närmaste 
chef om missnöje av något slag uppstår, 
eller till chefens chef. HR-avdelningen och 
de fackliga organisationerna är nästa steg.

BOLAGET VÄXER
Under 2018 har LKF växt och fått ett antal 
nya medarbetare. I slutet av december var 
230 personer tillsvidareanställda i bolaget, 
inklusive vikarier. Motsvarande siffra för 
december 2017 var 218 personer. Personal-
omsättningen har också ökat något och 
ligger på 12 procent.

– Det här följer den allmänna trenden i 
samhället. Personalrörligheten ligger över 
lag högt just nu. Ju yngre medarbetare man 
har, desto större brukar rörligheten vara, 
säger Jörgen Ljung. 

Vid nyanställningar kommer frågan om 
mångfald alltid upp.

– Inför varje rekrytering tittar vi på hur 
sammansättningen i den aktuella arbets-
gruppen ser ut. Utöver de krav som ställs 
på tjänsten så strävar vi efter ökad mångfald. 
Det här är dock inget vi löser på kort sikt; 
men en ökad mångfald bland medarbetarna 
är något vi arbetar med löpande och 
långsiktigt, för att bättre kunna spegla 
samman sätt ningen hos våra hyresgäster, 
säger Jörgen Ljung.

SJUNKANDE SJUKFRÅNVARO
LKF har sedan länge en policy och tydliga 
rutiner för hur alla ska agera när det gäller 
arbetsskador, frånvaro och dödsolyckor. 
Inga olyckor har rapporterats under året och 
alla inplanerade skyddsronder har utförts. 
Dessutom har alla skyddsombud vidareut-
bildats, för att öka kunskapen ute i verk-
samheten och skapa trygghet bland med-
arbetarna.

– Sjukfrånvaron inom LKF ligger på en 
normal nivå och är under 2018 något 
minskande, vilket känns positivt. Vi har 
stort fokus på arbetsmiljö och riskbedöm-
ningar, vilket kan vara en anledning till att 
vi minskat våra långtidssjukskrivningar. 
Möjligen kan även vårt rehab-arbete vara 
en förklaring till att några av våra deltids-
sjukskrivna medarbetare under året kunnat 
gå upp i arbetstid, säger Jörgen Ljung.

MEDARBETARE

”Vi har stort fokus på arbetsmiljö 
och riskbedömningar, vilket kan vara 
en anledning till att vi minskat våra 

långtidssjukskrivningar. ”
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FAKTA 2018

ANTAL ANSTÄLLDA: 230

NYANSTÄLLDA: 38 (VARAV 7 PÅ NYA TJÄNSTER)

PERSONALOMSÄTTNING: 12 %

SJUKFRÅNVARO: 4,7 %

Exempel på genomförda utbildningar 2018:

•   Utbildning i avfallshantering (via LRV), för 
fastighetsarbetare.

•   Utbildning i hot och våld (frivillig utbildning), 
tillgänglig för alla anställda.

•  Arbetsmiljöutbildning, för alla chefer.

Exempel på utbildningar som planerats 2018, 
för genomförande under 2019:

•   Brandutbildning (via Räddningstjänsten), 
för alla ute i verksamheten.

•   Utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning), 
för alla medarbetare och chefer.

LKFs två personaldagar för all personal 
innehöll föreläsningar om:

•  Lust och motivation. 

•  LikaOlika, om diskriminering. 

Fyra workshops om balans i livet och mindfulness 
har arrangerats, fritt för alla anställda att delta i.

Ny visselblåsarfunktion

Under 2018 inrättade Lunds kommun en vissel-
blåsarfunktion, för alla anställda inom Lunds 
kommun och dess helägda bolag. Här kan alla, 
anonymt och digitalt, anmäla situationer på ar-
betsplatsen där man upptäcker att det inte står 
rätt till och man känner att det är svårt att prata 
om det som hänt med närmaste chef eller någon 
annan lämplig person på LKF. Det kan till exem-
pel handla om arbetsmiljö, diskriminering, trakas-
serier, mutbrott, bokföringsbrott eller annat som 
kan påverka företagets eller andra personers liv 
och hälsa negativt. Det digitala anmälningsfor-
muläret går direkt till en extern och oberoende 
part, Greys Advokatbyrå i Stockholm. De går ige-
nom anmälan och funderar och föreslår vilka åt-
gärder som bör vidtas.  

230
38

12%
4,7%

ANTAL ANSTÄLLDA:

NYANSTÄLLDA:

PERSONALOMSÄTTNING:

SJUKFRÅNVARO: 

VARAV 7 PÅ NYA TJÄNSTER
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MEDARBETARE

– Utbildningen har gått jättebra och för 
mig känns det bra att hela gruppen nu har 
samma baskunskaper. Att ha certifierad 
personal är en fjäder i hatten för LKF och 
att gruppen som helhet uppmärksammats 
genom att vi satsat på dem känns viktigt, 
säger hon.

Utbildningen består av tre heldagar och 
egenstudier samt ett certifieringstillfälle. 
Kursen ger bland annat kunskaper om 
rengöringsprodukter, ytmaterial, hygien, 
service och kvalitet, arbetsplanering och 
arbetsmiljö samt miljö och hållbarhet.

Lokalvårdarna har uppskattat utbild-
ningen och tyckt den varit mycket bra.

– Jag har bara mötts av positiva reaktioner; 
de är glada och stolta. De har fått både ny 
kunskap och en bekräftelse på att det de 
kunde sen innan var viktig kunskap. De har 
också uppskattat att få göra detta tillsam-
mans och har kommit varandra närmare 
som grupp, säger Karolina Lindqvist.

Utöver den här utbildningen har lokal-
vårdarna under året fått ytterligare 
kompe tensutveckling i form av en efter-
middag om ergonomi. Karolina försöker 

också aktivt arbeta för att sänka sjukfrån-
varon i gruppen. 2017 gick de allihop och 
tränade tillsammans, vilket 2018 har över-
gått till att Karolina försöker uppmuntra 
sin personal att utnyttja företagets frisk-
vårdspeng, för att bland annat träna, få 
massage eller akupunktur.

– Att vara lokalvårdare sliter på axlar, 
nacke, knän och rygg, så det gäller att 
ta hand om sin kropp. Det försöker jag 
påminna dem om, bland annat nu i höst 
när jag har varit ute på en liten turné och 
städat tillsammans med min personal, 
avslutar Karolina Lindqvist.

STOLTHET OCH ÖKAD GEMENSKAP 
FÖR CERTIFIERADE LOKALVÅRDARE
LKFs lokalvårdare har under 2018 genomgått certifieringsutbildningen PRYL; Professionellt 
yrkescertifikat för lokalvårdare. Utbildningen utgör normen för den grundkompetens som 
en svensk lokalvårdare ska ha. Deras chef Karolina Lindqvist, som också gått utbildningen, är 
stolt och nöjd med allas insats.

”Att ha certifierad personal är en 
fjäder i hatten för LKF och att gruppen 

som helhet uppmärksammats genom att 
vi satsat på dem känns viktigt.”
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– LKF har en tradition av att våga testa och 
göra nya saker. Nu gäller det att ha modet 
att testa nytt även när det gäller digitalise-
ring, så att vi tillsammans kan skapa värde 
för våra hyresgäster. Jag tror att det krävs 
att vi vågar vara nyfikna och även misslyckas. 
Vi ska helt enkelt vara utvecklande, säger 
Björn Lahti.

Digitaliseringen innebär att LKF, som 
många andra, kanske kommer att arbeta 
annorlunda och göra andra saker än i dag. 

– Våra medarbetare har otroligt många 
tankar och vi vill att de ska få vara med och 
pröva sig fram. För utveckling görs bäst av de 
som är i verksamheten, säger Björn Lahti. 

KNYTA IHOP KOMPETENSER
Björn nämner det som kallas LKF Labs, där 
tanken är att knyta ihop kompetenser och få 
medarbetare från olika håll inom företaget 
att mötas och testa nya idéer om framti-
dens boende.

– Vi behöver bygga upp ett sätt att arbeta 
där vi kan ge stöd för alla att komma vidare. 
Vi vill utveckla såväl medarbetarna som 
verksamheten och företagets kultur, med 
fokus på ett ökat värde för kunden, säger 
Björn Lahti.

Ett steg på den här vägen är att processen 
att digitalisera företagets uthyrningsverk-

samhet har inletts under året. Tanken är att 
kunna hantera hela uthyrningsprocessen 
digitalt, inklusive kontraktskrivandet. 

KORTARE LEDTIDER OCH FÄRRE 
TRANSPORTER
– Vi vill att våra hyresgäster ska kunna 
hantera de här frågorna på tider som passar 
dem. Om vi hanterar processen väl så 
kommer vi också att underlätta för oss 
själva, även om det inledningsvis kan vara 
en del nytt att lära sig. På sikt hoppas vi 
skapa kortare ledtider och bli mer hållbara, 
bland annat genom att producera färre 
papper och transporter, säger Björn Lahti.

Tekniken är på plats och under 2019 
kommer arbetet att dra igång mer konkret. 
Till en början berörs framför allt företagets 
uthyrare, men på sikt kan flera personer 
och områden beröras.

– Vi är redo att dra igång och jag tror att 
vi efter hand kommer att komma på fler 
tjänster där vi kan förenkla livet för våra 
kunder. Det gäller också att vi är attraktiva 
och intressanta som arbetsgivare. Vi ska ta 
vara på möjligheterna och inte bli offer för 
den digitala utveckling som sker. Vi är för-
beredda och antar utmaningen tidigt, för 
att inte längre fram behöva reagera istället 
för att agera, säger Björn Lahti.

CHATT I KUNDTJÄNSTEN
Ett annat konkret exempel handlar om den 
chatt som under hösten öppnats i företa-
gets kundtjänst. Här kan hyresgästerna 
ställa frågor och få snabba svar. 

– Det här är ett bra erbjudande för de 
kunder som vill ha fler vägar in till oss. 
Nästa steg kan vara att vi skapar en chattbot, 
som kan svara på en stor del av de vanligaste 
frågorna. För personalen innebär chatten 
en möjlighet att lära sig mer och utvecklas. 
Det blir en breddning och en utveckling av 
deras jobb samtidigt som vi skapar en mer 
digital kundupplevelse, avslutar Björn Lahti.

ATT TA VARA PÅ 
DIGITALISERINGENS 
MÖJLIGHETER

Under 2018 har LKF anställt sin första digitaliseringschef: Björn 
Lahti. Ambitionen är att skapa ökade möjligheter för både hyres-
gäster och medarbetare att dra nytta av digitaliseringen. 

”Vi vill utveckla såväl medarbetarna 
som verksamheten och företagets kultur, 
med fokus på ett ökat värde för kunden.”
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KVINNOR MÄN

100 %
   av personalen omfattas 
av kollektivavtal

Kvinnor Män Totalt

45 48,1 47

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA ANSTÄLLDA

år år år

ANSTÄLLNINGSTID I GENOMSNITT 

Kvinnor Män Totalt

6,2 8,6 7,3
TJÄNSTEMÄN

år år år

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Totalt

Totalt

11,3

7,9

11,2

10,2

11,2

9,4

KOLLEKTIVANSTÄLLDA

TOTALT

år

år

år

år

år

år

MEDARBETARE

MÅNGFALD 

ÅLDER

 Kvinnor Män
 0– 29 0 0
30– 50 2 3
51– 1 4

LEDNINGSGRUPP

Kvinnor 3
Män 7
TOTALT 10

ÅLDER

 Kvinnor Män
20–29 1 0
30–39 0 0
40–49 0 3
50–59 0 1
60– 3 4

STYRELSE

Kvinnor 4
Män 8
TOTALT 12

ÅLDERTOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA*

Kvinnor 88
Män 142
TOTALT 230

25

110
95

0–29 51–30–50

* Tillsvidare, visstid, vikarie etc

MEDARBETARE I SIFFROR
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ANTALET ANSTÄLLDA 31/12 2018

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 82
Män 142
TOTALT 224

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 88
Män 142
TOTALT 230

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 6
Män 0
TOTALT 6

ANTALET NYANSTÄLLDA 1/1 - 31/12 2018

TOTALT

Kvinnor 15
Män 23
TOTALT 38

ÅLDER

20–29

11

16

11

51–30–50

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA NYANSTÄLLDA

Kvinnor

42,9år

Män

39,9 år

Totalt

41,1

PERSONALOMSÄTTNING**

** Slutade/ (IB+UB/2)

12 %

år

ARBETSSKADOR OCH FRÅNVARO

ANTAL ARBETSSKADOR PROCENT SJUKFRÅNVARO

Kvinnor 2
Män 8
TOTALT 10

Kvinnor 4,7
Män 4,7
TOTALT 4,7

ANTALET ANSTÄLLDA SOM ARBETAR 
HEL- RESP DELTID 31/12 2018

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR DELTID

Kvinnor 71
Män 129
TOTALT 200

Kvinnor 7
Män 4
TOTALT 11

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar 

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

Kvinnor 74
Män 134
TOTALT 208

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA* SOM 
JOBBAR HELTID

Kvinnor 3
Män 5
TOTALT 8

ANTAL ANSTÄLLDA 
SOM JOBBAR DELTID
TOTALT

Kvinnor 7
Män 4
TOTALT 11
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LEDNING

PETER OVENLUND
Byggchef

BENNY THELL
Fastighetschef sedan 2018-10-01

HÅKAN NILSSON
Fastighetschef 

BERTIL LUNDSTRÖM
Teknisk chef

FREDRIK MILLERTSON
VD sedan 2018-10-01

PETTER SWANBORG
Ekonomichef

GUNILLA FLYGARE
Affärsutvecklingschef/Vice VD

SANDRA AF FORSELLES
Fastighetschef

JÖRGEN LJUNG
HR-chef sedan 2018-11-01

LEDNING OCH STYRELSE

I ledningsgruppen har också ingått

Håkan Ekelund, VD till och med 2018-09-30

Claes Åsbrink, Fastighetschef till och med 2018-09-30

Lotta Samuelsson, HR-chef till och med 2018-10-31
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STYRELSE

ERIK NORDIN (M)
LKFs styrelse sedan 2015

MANAF SABABI (MP)
LKFs styrelse sedan 2015

ROLF KARLSSON
Tjänstemän

ALI ISMAIL (S)
LKFs styrelse sedan 2011

CLAS FLEMING (V)
LKFs styrelse sedan 1995

KERSTIN LINDBOM (L)
LKFs styrelse sedan 2015

MATTIAS OLSSON (S) Ordförande
LKFs styrelse sedan 2011

GÖRAN BRINCK (M) Vice ordförande
LKFs styrelse sedan 2011

INGRID MALMQVIST NORIN (S)
LKFs styrelse sedan 2007

TORSTEN CZERNYSON (KD)
LKFs styrelse sedan 2014

EVE NILSSON
Fastighetsanställda

SOFIE LEMONTZIS (MP)
LKFs styrelse sedan 2015

KERSTIN ROSENDAHL (V)
LKFs styrelse sedan 2017

LARS V ANDERSSON (C)
LKFs styrelse sedan 2015

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Styrelsen och verkställande direktören 
för Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), 
org. nr 556050 4341, ägt av Lunds kommun 
lämnar härmed årsredovisning för verk-
samhetsåret 2018. 

Hållbarhetsredovisningen är upprätta-
de enligt GRI standard varifrån hänvis-
ning sker till andra delar av det samlade 
dokumentet ”Års- och hållbarhetsredo-
visning”. Års- och hållbarhetsredovis-
ningen kommer att publiceras på 
bolagets hemsida, www.lkf.se.

LKF, som är ett fastighetsbolag, har till 
föremål för sin verksamhet att förvärva, 
äga, bebygga och förvalta fastigheter 
eller tomträtter med bostäder, affärs-
lägenheter och kollektiva anordningar.

Ändamålet med verksamheten är att 
erbjuda bostäder och bostadskomplement 
med god kvalitet i god miljö till rimlig hyra 
samt bidra till att planering och byggande 
anpassas till efterfrågan. LKF samverkar 
med Lunds kommun för att tillgodose 
bostadsbehovet i kommunen och förbinder 

sig att träffa avtal om att tillhandahålla 
bostadslägenheter till kommunens för-
tursbehov.

LKF administrerar en kö för bostads-
sökande och erbjuder sökande bostads-
lägenheter med utgångspunkt från 
kötid. LKF erbjuder sina hyresgäster 
möjlighet till boinflytande.

LKF drivs enligt affärsmässiga principer 
under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de 
kommunrättsliga principer som framgår 
av bolagsordningen. Bolagsordningen 
reglerar att kommunfullmäktige ska be-
redas möjlighet att ta ställning till beslut i 
verksamheten som är av principiell bety-
delse eller annars av större vikt. Samråd 
och information till ägaren sker i enlighet 
med ägardirektiven. 

Bolagets ändamål och ambition uttrycks 
i korthet även genom vår affärsidé - Vi 
utvecklar attraktiva hyresbostäder i Lund 
där service och personligt inflytande för 
hyresgästen innebär ett bekymmersfritt 
och hållbart boende.

MARKNAD OCH FÖRVALTNINGS-
FASTIGHETER 
Lunds befolkning som idag uppgår till 
drygt 120 000 invånare förväntas fortsatt 
växa och nå 145 000 invånare år 2030. 
Det totala bostadsbeståndet i Lund upp-
gick vid årsskiftet 2017/ 2018 till cirka 
61 500 bostäder. Vid utgången av 2018 
hade LKF 9 695 (9 551) bostäder i Lund, 
Stångby, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, 
Genarp och Revinge. Bostadsbeståndet 
motsvarade cirka 40 procent av hyres-
rätterna i kommunen vilket gör oss till 
den enskilt största aktören på hyres-
rättsmarknaden i kommunen. Då är inte 
våra 1 287 kategoribostäder för student- 
och äldreboende inräknade, som förhyrs 
av Lunds kommun eller andra bolag men 
vilka förvaltas av oss. Vår målsättning är 
att vi ska rikta oss till flera kundgrupper 
och erbjuda ett stort och varierat utbud 
av hyresbostäder i Lunds kommun. Vår 
bostadskö uppgick pernovember 2018 till 

cirka 70 000 sökande, av dessa var 8 700 
personer aktivt sökande den senaste 
tremånadersperioden.  

INVESTERINGAR 
För att upprätthålla en långsiktigt hög 
tillväxttakt har vi som målsättning att vår 
projektportfölj av byggrätter ska överstiga 
cirka 1 500 bostäder. Vid utgången av 2018 

uppgick portföljen till cirka 2 000 bostäder 
vilket gör bolaget väl rustat för att bidra 
till bostadsförsörjningen i Lund och därmed 
möta efterfrågan på hyresbostäder. 
Vårt långsiktiga mål är att vi ska bygga 
fler bostäder till en volym om 250 – 300 
bostäder per år inklusive äldreboenden. 
2018 beräknades vi att starta 381 bostäder 
i följande projekt:

STYRELSE OCH VD
Bolagets styrelse utses av bolagsstämman. 
Styrelsemedlemmarna nomineras av 
kommunfullmäktige som också utser 
ägarrepresentant för samtliga aktier vid 
bolagsstämman. Styrelsen består av: 

Ordinarie: Mattias Olsson ordförande, 
Göran Brinck vice ordförande, Manaf 
Sababi, Lars V Andersson, Ingrid Malmqvist 
Norin, Kerstin Lindbom och Kerstin 
Rosendahl. 

Ersättare: Clas Fleming, Erik Nordin, 
Ali Ismail, Torsten Czernyson och Sofie 
Lemontzis.

Arbetstagarrepresentanter: Eve Nilsson, 
fastighetsanställda och Rolf Karlsson, 
tjänstemän.

Verkställande direktör: Håkan Ekelund 
tjänstgjorde som VD fram till och med 
den sista september 2018. Därefter till-
trädde Fredrik  Millertson som VD den 
förste oktober 2018. 

Mål Utfall

Xplorion Södra Brunnshög 55 54

Offerkällan Norra Fäladen 170 170

Ådan Lunds tätort  25 –

Kryptan Södra Sandby 60 62

Klockaren Dalby 44 44

Kuylenstjerna Genarp 27 –

381 330

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
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Av ovanstående projekt har Offerkällan, 
Kryptan, Klockaren samt Xplorion på-
börjats enligt plan. Höga byggkostnader 
har medfört att Kuylenstjerna inte kunnat 
upphandlas varför vi valt att arbeta med 
nya eller förändrade lösningar för att nå 
ett ekonomiskt genomförbart projekt. 
Projektet Ådan har däremot avbrutits på 
grund av bristande konkurrens. Trots detta 
har vi med 330 byggstartade bostäder 
överträffat det långsiktiga målet även om 
2018 års delmål inte uppnåddes. 

Utöver ovan angiven produktion kommer 
frågan att lösa bostäder för nyanlända. Vi 
har under året bistått Lunds kommun i 
frågan dels genom nyproduktion av tempo-
rära bostäder, dels genom fortsatt tilläm-
pande av den bytesmodell som skapats 
mellan bolaget och kommunen. Produk-
tionsproblem hos leverantören har dock 
försenat leverans och färdigställandet av 
de temporära bostäderna vilket medfört 
att vi under tiden tillhandahållit ersätt-
ningsbostäder. I mitten på augusti kunde 
vi dock överlämna nycklarna till Lunds 
kommun för de första bostäderna på 
Tage Erlanders väg i Värpinge. Därefter 
har inflyttning skett i resterande bostäder 
i Dalby, Veberöd och på Linero under hösten. 
Totalt har 96 bostäder uppförts varav 
24 på egen mark och resterande på 
mark som ägs av Lunds kommun.

Med anledning av förseningarna har vi 
och entreprenören träffat överenskom-
melse om den ersättning som ska utgå till 
oss. Vidare har en översyn genomförts av 
tidigare träffade blockhyresavtal, mellan 
oss och Lunds Kommun, till följd av att 
den förhyrning som tidigare skulle löpa 
över 15 år nu endast uppgår till drygt 14 
år med anledning av förseningen och de 
tidsbegränsade byggloven.

FASTIGHETSVÄRDE 
För en långsiktig hållbar ekonomisk ut-
veckling krävs att bolagets värde förvaltas 
och utvecklas positivt. Värdeutvecklingen 
(totalavkastning på marknadsvärdet) bör 
därför över tid vara i linje med långsiktiga 
bostadsföretag på jämförbara marknader. 

Vi genomför årligen en intern marknads-
värdering av fastighetsbeståndet. Värde-
ringen resulterade i ett marknadsvärde per 
2018-12-31 om cirka 13,1 mdkr (11,5). 
Fortsatt låga direktavkastningskrav, för-
bättrade driftnetton och framförallt för-

ändrade schabloner medför att värdet 
ökat jämfört med föregående år, även 
frånsett värdeökning ifrån nyproduktion 
och förvärv. Ingen hänsyn har då tagits till 
stämpelskatt och uppskjuten skatt. 

För 2018 uppgick vår total avkastning 
till 13,6 procent (6,9). Dengenomsnittliga 
direktavkastningen uppgick till 4,3 procent 
(4,4) på marknadsvärdet, vilket ligger väl 
över det långsiktiga målet om minst 3 
procent. En förändring av direktavkast-
ningskravet om +/-0,5 procentenheter 
 påverkar värdet med cirka +/-1,5 mdkr. 

Våra fastigheter har per 2018-12-31 
(2017-12-31) ett sammanlagt anskaff-
ningsvärde av 7 984 mkr (7 620). Under 
året har investeringar gjorts på 704 mkr 
(520), se not 15. Till färdigställda objekt 
har överförts 484 mkr (680), se not 13, 
14 och 17. Övervärde i förhållande till 
bokfört värde för färdigställda fastighe-
ter uppgår till 7,7 mdkr (6,3). Det totala 
taxeringsvärdet för beståndet uppgår 
till 9,7 mdkr (9,4). Då inkluderas värdet 
för obebyggd mark, vilket inte räknas in 
i marknadsvärdet.

FÖRSÄLJNINGAR OCH FÖRVÄRV 
Under året förvärvades fastigheterna; 
Kryptan 10 för 10,2 mkr, Kuylenstierna 1 
för 2,3 mkr och Vattenrännan 2 för 3,0 mkr. 

FÖRVALTNING 
Vi vill kunna erbjudan socialt hållbara 
bostadsområden genom att utveckla triv-
sel och trygghet. Som ett led i det vill vi 
erbjuda attraktiva hem där ambitionen 
är att ha Sveriges nöjdaste bostadskun-
der. Kundnöjdheten mäts genom Nöjd 
Kund Index (NKI) och jämförs med bo-
stadsbolag med mer än 9 000 bostäder. 
Den senaste undersökningen genom-
fördes hösten 2018 och det samman-
vägda resultatet återges i ett Service-
index som uppgick till 83,4 procent 
(82,4). Det höga resultatet medförde 
en nominering till årets kundkristall det 
vill säga en placering bland de tre bästa 
bolagen i landet. Trots en mycket hög 
nivå når vi inte riktigt upp till bolagets 
målsättning för 2018 att nå ett service-
index på 84,0 procent. 

Vi vill skapa goda förutsättningar för 
våra hyresgäster att vara delaktiga i 
utformandet av sin boendemiljö. Det 
genom att göra det enklare för våra 
hyresgäster i kontakten med oss. Under 
2018 har exempelvis vår uthyrningspro-
cess genomgått en översyn för att skapa 
ett enklare och mer digitaliserat flöde för 
kunder och anställda. Vidare arbetar vi 
fortlöpande med att utveckla vår hante-
ring av felanmälningar. Vår målsättning 

FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE FÖRDELAT PÅ BOKFÖRT RESP 
ÖVERVÄRDE, MDKR, SAMT BELÅNINGSGRAD I % AV MARKNADSVÄRDE
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mot 2020 är att 80 procent av våra hyres-
gäster ska vara nöjda med åtgärder vid-
tagna till följd av synpunkter. 2018 års hy-
resgästenkät visar på ett kraftigt förbättrat 
resultat från 71,3 till 77,6 procent. Vidare 
är målsättningen mot 2020 att 84 procent 
av våra hyresgäster ska vara nöjda med våra 
telefon- och besökstider. 2018 års utfall vi-
sar att drygt 79,2 procent (79,3) är nöjda 
med våra besökstider och 83,1 procent 
(81,6) med våra telefontider. 

Grunden för en trivsam och trygg bo-
endemiljö läggs delvis i ett väl underhållet 
fastighetsbestånd varför ombyggnad i 
våra 60- och 70-talsområden är en priori-
terad fråga. 2018 fortskred upprustningen 
av byggnader och utemiljö för fastigheter 
på Linero, där bland annat entrépartier, 
lägenhetsdörrar och passagesystem bytts 
ut. Utöver fysiska åtgärder genomförs 
även trygghetsvandringar tillsammans 
med hyresgäster i flera bostadsområden. 

Vidare sker om- och tillbyggnaden av 
äldreboendet Solhem i Genarp.  För att 
följa effekterna av dessa åtgärder mäts 
bland annat trygg hetsindex som hösten 
2018 uppgick till 80,7 procent (80,0) vilket 
visar på en ökad upplevd trygghet.

Satsningarna på en god boendekvalitet 
avspeglar sig i en stor volym fastighets-
underhåll 2018. Totalt har nästan 300 under-
 hållsprojekt genomförts omfattande allt 
ifrån energisparåtgärder, fasadrenoveringar 
till takomläggningar och fönsterbyte. 
Sammanlagt utfördes underhållsprojekt 
för 149 mkr (183) samt hyres gäst styrt 
lägenhetsunderhåll, HLU, för 48 mkr (53). 
Av underhållet lades 49 mkr (66) på våra 
projekt för förnyelse av 60- och 70-tals-
områdena. Därutöver tillkommer de akti-
verade delarna med 55 mkr (43). Samman-
taget uppgick därmed volymen till 104 mkr 
till 60- och 70-talsområdena vilket över-
stiger ambitionen om minst 75 mkr årligen. 

LKF SKA SKAPA ETT BÄTTRE LUND
Vår målsättning är att över tid skapa ett 
bättre Lund genom att arbeta för miljö-
mässig-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Miljömässig hållbarhet 
För att minimera klimatpåverkan genom 
fossilbränslefrihet och minimerad primär-
energianvändningen har vi som målsätt-
ningen att ifrån 2013 till 2020 minska 

primärenergianvändningen med 55 
procent. Under 2018 har bland annat de 
energieffektiviseringsåtgärder som görs 
vid förnyelsen av Linero bidragit till det. 
Därutöver verkar vi för fjärrvärmelösningar 
vid nyproduktion samt konvertering ifrån 
gas till fjärrvärme där möjlighet finns. 

Under 2018 har vi fortsatt våra investe-
ringar i underjordiska sopstationer sk 
UWS. Vidare har vi genomfört hållbar-
hetsdagar där vi informerat hyresgästerna 
om vikten av att källsortera. Under 2018 
invigdes vårt bemannade Bytesrum på 
Väster, i samverkan med Lunds Renhåll-
ningsverk. Målsättningen är minimerade 
avfallsvolymer och en fullständig källsor-
tering av uppkommet avfall. Detta så att 
andelen utsorterat avfall uppgår till 
minst 60 procent senast 2020. 2018 upp-
gick andelen till 41 procent. Vidare anser 
95 procent av våra hyresgäster att de har 
bra eller mycket bra förutsättningar för 
källsortering.

Hem som möjliggör en hållbar livsstil 
och lokaler med förutsättningar för en 
hållbar verksamhet uppnås till exempel 
genom att vi erbjuder odlingsmöjlig-
heter, installerar individuell mätning och 
debitering av varmvatten och erbjuder 
privat laddplats för elfordon. Målsättning 
mot 2020 är att bibehålla att över 90 
procent av våra hyresgäster ska ange i 
kundenkäten att de har bra eller mycket 
bra förutsättningar för att agera miljö-
medvetet i sitt hem. 2018 blev utfallet 
91 procent.

Vi vill åstadkomma en sund och miljö-
anpassad boendemiljö varför vår målsätt-
ning är att år 2020 ska samtliga upphand-
lingar av nyproduktion, ombyggnad och 
underhåll genomföras i enlighet med 
Upphandlingsmyndighetens Hållbarhets-
kriterier (basnivå) avseende material och 
produkter. Under 2018 uppdaterades 
mallar avseende administrativa före-
skrifter för upphandling av nyproduk-
tionsprojekt samt underhållsprojekt i 
 enlighet med detta.

Social hållbarhet 
Den långsiktiga målsättningen om socialt 
hållbara bostadsområden har vi under 
2018 arbetat för genom bl.a. boinflytande 
i flertalet projekt, bosociala aktiviteter i 
våra områden för ökad trygghet och 

trivsel, fortsatt arbete med Huskurage 
och uppstart av Boskola. Därtill kommer 
etableringen av temporära bostäder och 
integrationsskapande åtgärder såsom 
Livsstilskonceptet till följd av det.  

Ekonomisk hållbarhet 
För en ekonomiskt långsiktig hållbarhet 
har följande ekonomiska mål fastställts 
utöver vad som tidigare redovisats. Bolaget 
ska ha en lönsamhet, mätt som avkastning 
på totalt kapital, på minst 3 procent. Vilket 
uppnåddes med utfallet på 3,9 procent. 
Vidare ska bolaget ha en finansiell styrka 
där den synliga soliditeten överstiger 18 
procent och räntetäckningsgraden ska 
uppgå till minst två gånger räntekostnaden. 
2018 uppgick soliditeten till 24,9 procent 
och ränteteckningsgraden 8,8 gånger och 
därmed överträffades de långsiktiga 
ekonomiska målen. 

MEDARBETARE OCH ORGANISATION 
Under 2018 har inga större förändringar 
genomförts av organisationen. Istället på-
börjades en översyn av densamma vid slu-
tet av året för att bedöma om den relativt 
nya organisationen fallit väl ut eller om be-
hov av justeringar förelåg. Under 2018 har 
arbetet med att utveckla bolagets chefer 
och ledare fortsatt för att stärka dessa på 
alla nivåer i företaget och skapa en gemen-
sam grund för ett enat och engagerat led-
arskap. Utöver det har utbildningsinsatser 
genomförts där alla medarbetare disku-
terat våra värdeord och förhållningsätt för 
att ena oss hur vi ska förhålla oss i olika 
situationer. Målsättningen är att låta våra 
värderingar stärka vår kultur så att vi ut-
vecklar både vår attraktion som arbets-
givare och vår kundupplevelse. 

Vi har under året nyrekryterat 38 per-
soner (23), av vilka 5 tjänster (12) avser 
vikariat/ visstidsanställningar. Pensions-
avgångarna var 6 (6) under året. Sjukfrån-
varon i företaget har gått ner något och 
ligger på nu på 4,7 procent (5,3).
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EKONOMI OCH FINANS

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster upp-
gick år 2018 till 203 mkr (127). Redovisat 
resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt blev 150 mkr (108). 

Nettoomsättningen ökade till 972 mkr 
(928) vilket dels förklaras av volymökningen 
och dels av effekterna ifrån hyresutveck-
lingen för bostäder. Hyresnivån för LKFs 
bostadslägenheter höjdes per den 1 januari 
2018 med i genomsnitt 0,73 procent. 
Hyresöverenskommelsen för efterföljande 
två år innebär att hyran höjs med i genom-
snitt 1,74 procent från och med 1 februari 
2019 och med 2,0 procent från den 
1 januari 2020. Hyreshöjningen fördelas 
enligt Lundamodellen, vår hyressätt-
ningsmodell. 

Rörelsens kostnader uppgick till 762 mkr 
(763) och minskade därmed med 1 mkr. 
Detta utifrån följande faktorer. 

Volymen köpta tjänster uppgick endast 
till 217 mkr (249) mkr. Totalt minskade köpta 
tjänsterna med 32 mkr. Merparten av 
minskningen, cirka 30 mkr, förklaras av 
lägre underhållskostnader.  Detta till följd 
lägre Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll på 
omkring 5 mkr, en något lägre under-
hållsvolym relativt föregående år, samt 
att mindre projekt inte genomförts i den 
omfattning som tidigare bedömts.

Därtill kom kostnaderna för reparation 
att minska med cirka 8 mkr samtidigt som 
skötsel och administration ökade med cirka 
7 mkr. De tidigare höga reparationskost-
naderna för köpt tjänst kom att minska 
till följd av mindre organisationsföränd-
ringar som genomfördes. Total uppgick 

underhållsvolymen, inklusive eget arbete, 
till 149 mkr (183) vilket var något lägre än 
föregående år. Inkluderas även de aktiverade 
delarna av underhållet så är volymen 
större än föregående år. 

Taxebundna kostnader ökade med 3 mkr 
från 152 till 155 mkr vilket även det främst 
förklaras av den ökade bostadsvolymen. 
Av kostnadsökningen står vatten för 
drygt 3 mkr. Därutöver tillkommer 
 ökade kostnader för el med cirka 1 mkr 
medan kostnaderna för uppvärmning 
minskade med 2 mkr. Det senare till 
följd av energieffektiviseringar samt det 
varma året.

I takt med att bolaget växer ökar per-
sonalkostnaderna och det med 12 mkr. 
Främst är det personalkostnader avseende 
administration som ökar med 9 mkr därtill 
reparation med 2 mkr. Vad avser kostnads-
ökningen för reparation har dessa kunnat 
hämtats hem genom minskningen av 
köpta tjänster vilket tidigare beskrivits. 

I samband med genomförd marknads-
värdering har eventuella nedskrivningar 
eller återläggningar prövats men inga 
åtgärder varit nödvändiga. Årets av- och 
nedskrivningar uppgick sammantaget till 
175 mkr (165) netto.

De finansiella kostnaderna uppgick till 
57 mkr (74). Fortsatt låga räntor medför 
att vi trots ökad upplåning minskar de 
finansiella kostnaderna. Av räntekostna-
derna utgör 3 mkr ränteskillnadsersätt-
ning för stängning av derivat, 8 mkr värde-
förändring på räntetak och 13 mkr 
kostnader för marginal och borgen till 
Lunds kommun. 

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till 423 mkr (241). Kassa-
flödet från investeringsverksamheten var 
-706 mkr (-567) vilket var högre än före-
gående verksamhetsår.

FINANSIERING OCH RÄNTERISK-
HANTERING 
LKF finansierar sig till största delen på 
kapitalmarknaden där man tillsammans 
med Lunds kommun har dels ett obliga-
tionsprogram med ram om 5 000 mkr, 
dels ett certifikatsprogram med ram om   
2 000 mkr för kortfristig upplåning. Certifi-
kationsprogrammet är säkerställt av kre-
ditlöften. 

LKFs låneportfölj uppgick vid årsskiftet 
till 4 550 mkr varav långfristiga lån utgjorde 
4 050 mkr och kortfristiga certifikatslån 
500 mkr. Av de långfristiga lånen är 2 250 
mkr obligationer som vidareutlånats av 
Lunds kommun, 1 800 mkr utgör lån från 
banker som tagits upp i LKFs namn. Samt-
liga lån är säkerställda med kommunal 
borgen där totalramen är 7 000 mkr.

Av obligationslånen om 2 250 mkr utgör 
500 mkr private placement, resterande 
ingår i obligationsprogrammet. I maj 2017 
emitterade LKF och kommunen en grön 
obligation inom programmet, där LKFs 
andel om 500 mkr finansierar nyproduktion 
av Oden etapp 2 på Linero, Brandstationen 6, 
Snickaren 3 och Fossilen i Råbylund. 2018 
emitterades den andra gröna obligationen 
för finansiering av nybyggnation av 
Hammocken 1 och Bullerbyn 1, LKFs andel  
utgör 400 mkr. 

LÅNEPORTFÖLJENS BASFAKTA (MKR) 2018 2017 2016 2015 2014

1) Lånevolym inkl. koncernkontolikviditet 4 312 4 028 3 706 3 384 3 132

Antal lån inkl. koncernkontolikviditet 14 17 16 17 15

Ränteswapvolym 2 900 2 800 2 550 2 650 2 350

2) Bruttosnittränta (momentan) exkl. koncernkontolikviditet % 0,81 0,94 1,43 1,81 2,62

2) Genomsnittlig återstående räntebindningstid (år) 2,57 2,53 2,34 2,94 3,22

2) Genomsnittlig återstående konverteringstid (år) 2,92 2,68 2,58 2,19 2,32

1) Lånevolym, netto, definierat som upptagna lån reducerat med koncernkontolikviditet 
2) Nyckeltalen beräknas på lån och räntederivat med helhetssyn på räntebindning och risk
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Efter reduktion med koncernkontolikviditet 
uppgick låneportföljen till 4 312 mkr vid 
årsskiftet. I bolagets finanspolicy anges 
ansvarsfördelning, regler och riktlinjer för 
hur finansieringsverksamheten i bolaget 
ska bedrivas. För att hantera ränterisken 
har räntesäkringar använts. Genom en 
normportfölj anges dessutom hur risker 
ska begränsas och vilka risker som får tas. 

Volymen ränteswappar uppgår till 
2 900 mkr. Låneportföljen skyddas dels 
av kreditlöften inklusive checkkredit om 
1 445 mkr, dels av räntetak om totalt 
4 000 mkr på nivåerna 1 procent 1,9 
procent resp 2,0 procent. Två av ränte-
taken upphandlades under 2018 och 
löper 2023-06 till 2025-06. 

Räntetaken marknadsvärderas vid bok-
sluten och redovisas enligt lägsta värdets 
princip. Detta ger en kostnad för orealise-
rade värdeförändringar om 7,8 mkr för 2018.

Lunds kommun har erhållit borgens-
avgift samt marginal på obligations- och 
certifikatslån om 13 mkr. Låneräntan för 
räntebärande skulder inklusive kommunal 
borgensavgift men exklusive ränteskill-
nadsersättning och orealiserade värde-
förändringar uppgår till 43 mkr (53) eller 
1,0 procent (1,4).

FINANSIELL STRATEGI
Finansverksamheten i LKF bedrivs inom 
ramen för den av styrelsen beslutade 
 finanspolicyn. Omprövning sker löpande 
och med månadsvis avstämning att poli-
cyns föreskrifter följs.

Den övergripande målsättningen för 
LKFs finansverksamhet är att:

•   säkerställa LKFs finansiering till en 
kostnad och risknivå som långsiktigt 
på bästa sätt främjar ägarens mål för 
verksamheten,

•   anpassa den finansiella strategin och 
hanteringen av finansiella risker efter 
bolagets verksamhet så att långsiktig 
ekonomisk stabilitet och positivt resultat 
uppnås och bibehålls,

•   uppnå bästa möjliga finansnetto inom 
givna riskramar,

•   säkerställa att LKF är ett finansiellt 
starkt företag och en attraktiv affärs-
partner. 

LKF är i sin verksamhet exponerad för 
ett antal finansiella risker såsom 
finansierings risk, ränterisk, likviditets-
risk och motpartsrisk.

Med finansieringsrisk avses risken att 
inte kunna ta upp lån till rimliga kostnader 
i rätt tid. För att begränsa denna risk arbetar 
LKF med ett flertal långivare där låneförfall 
sprids över olika år och med kreditlöften 
med olika löptider. Kapitalbindningen 
regleras i en normportfölj med en beräk-
ning av låneavtalens och kreditlöftenas 
förfallostruktur, se not 29. I normportföljen 
för kapitalbindning sätts normnivåer och 
riskmandat i form av maximal tillåten av-
vikelse mot vilken den verkliga skuldport-
följens förfallostruktur följs upp månadsvis.

Vid högre marknadsräntor kan högre 
räntekostnader och försämrade kassa-
flöden ge en betydande resultatförsämring 
för LKF. För att hantera denna ränterisk 
arbetar LKF med en kombination av kort och 
lång räntebindning samt med derivatinstru-
ment som ränteswappar och räntetak för 
att uppnå stabilitet i räntekostnaderna.

Strategin för hantering av ränterisk 
definieras som en förfallostruktur för 
räntebindningen för lån kombinerat med 
derivat. Denna förfallostruktur bildar en 
hypotetisk portfölj, en normportfölj för 
räntebindning som används som jäm-

förelseindex. Den verkliga portföljens 
ränte bindning jämförs månadsvis med 
normportföljen och en resultatutvärdering 
görs. Handlingsfriheten för LKF anges 
genom en maximal avvikelse (ett risk-
mandat) från normportföljens förfallo-
struktur. Ränteriskmandat fastställs fort-
löpande av LKFs styrelse.

Under 2017 genomförde LKF tester av 
räntebindningsstrategin vilket resulterade 
i ett styrelsebeslut om en oförändrad 
normportfölj med ett längsta ränteförfall 
på 7–10 år. Vidare beslutades att utöka 
portföljen med räntetak för 1 500 mkr 
och en strikenivå på 2,0 procent. 

Målet för likviditetshanteringen är att 
de likvida finansiella tillgångarna ska 
motsvara kraven på likviditetsreserven. 
Överskottslikviditet ska i första hand 
användas för att finansiera nya investe-
ringar och lösa räntebärande lån. 

Med motpartsrisk menas risken för att 
LKFs motpart, med vilken gjorts derivat-
transaktioner, inte kan fullfölja sina åtag-
anden enligt träffade avtal och därigenom 
orsakar LKF en förlust. LKF ska sträva 
efter att sprida motpartsrisker. Inför varje 
transaktion ska bedömning av motparts-
risk avseende nettoexponering göras och 
LKFs totala engagemang hos motparten 
ska beaktas.
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Långsiktiga 
mål 2018 2017 2016 2015

Nöjd Kund Index 84,0 % 83,4 % 82,4 % 83,8 % 83,6 %

Upprustning 1960- och 1970-talsområden 75 mkr per år 104 66

Direktavkastning på marknadsvärdet >3 % 4,3 % 4,4 % 4,5 % 4,5 %

Byggstart (bostäder) 250–300 330 423 293 345

Projektportfölj (bostäder) 1 500 2 100 1 500 1 100 1 190

Totalavkastning på marknadsvärdet Enl. bransch 13,6 % 6,9 % 6,2 %

Minska primärenergianvändning rel. 2013 55 % 2020 55 % 52 % 49 % 36 %

Minimerade avfallsvolymer och en fullständig 
källsortering av uppkommet avfall 60 % 2020 41 % i.u 46 % 45 %

Hem som möjliggör en hållbar livsstil/ lokaler 
med förutsättningar för en hållbar verksamhet 90 % 2020 91 %

Avkastning på totalt kapital >3 % 3,9 % 3,3 % 3,7 % 3,9 %

Redovisad synlig soliditet >18 % 24,9 % 24,4 % 24,8 % 25,4 %

Räntetäckningsgrad > 2 ggr 8,8 5,0 3,6 3,6

UPPFYLLANDE AV BOLAGSORDNING 
OCH ÄGARDIREKTIV

Nedan följer styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolags-
ordning och ägardirektiv. Redogörelsen för 2018 års verksam-
het utgör det andra året i bolagets Strategiplan 2020. Vägen 
mot vår vision går via bolagets affärsidé mot tre långsiktiga mål 
vilka kopplar an till bolagets övergripande strategier; 

•  LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi

•  LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi

•  LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi

För att på sikt uppfylla dessa övergripande målsättningar har 
ett antal delmål satts upp av ledning och styrelse. I följande tabell 
sammanfattas dessa mål och 2018 års utfall. Därutöver tillkommer 
i några fall underliggande mål vilka inte redovisas i denna samman-
fattning men beskrivs i andra delar av föreliggande års- och håll-
barhetsredovisning.

Utifrån redogörelsen i års  och hållbarhetsredovisningen för 
2018 finner styrelsen att bolaget lever upp till bolagsordningen 
och ägardirektivet.
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FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE 
FRAMTIDA UTVECKLING 2019

Lunds befolkning som idag uppgår till 
drygt 120 000 invånare förväntas fortsatt 
växa och nå 145 000 invånare år 2030. 
Den förväntade utvecklingen gör att vi 
har en viktig funktion att fylla för såväl 
hyresgäster som för Lund som kommun. 
Vår ambition är fortsatt att arbeta i enlig-
het med antagen strategiplan. 

LKF SKA ERBJUDA ATTRAKTIVA HEM
För att kunna erbjuda attraktiva hem krävs 
att vi utvecklar socialt hållbara bostads-
områden där trygghet och trivsel råder 
för hyresgäster och invånare. Det sker 
bland annat genom att service, skötsel 
och underhåll fortsatt sker till stor del av 
egen personal för att säkerställa leverans 
och kvalité samt för att skapa trygghet 
genom att vara kända ansikten för våra 
kunder. Utvecklingen mäter vi genom NKI 
där målsättningen är att nå; 

• serviceindex på 84,0 procent. 
• trygghetsindex på minst 81,4 procent.
• trivselindex på 93,7 procent. 

LKF SKA BYGGA FLER BOSTÄDER
För att möta den stora efterfrågan på 
bostäder håller vi även fortsatt en hög 
produktionstakt. Vår målsättning är att 
över tid byggstarta mellan 250 till 300 
bostäder årligen. 2019 förväntas dock 
antalet byggstarter att minska till 77 
bostäder, vilka uppförs i projekten 
Kuylenstjerna samt Skymningen, medan 
antalet färdigställda bostäder under året 
beräknas bli 342. 

LKF SKA SKAPA ETT BÄTTRE LUND
Våra hållbarhetsmål utgår ifrån vår strategi-
plan och är baserade på identifierade 
väsentliga hållbarhetsaspekter (väsentlig-
hetsanalys). Som ett led i vårt hållbarhets-
arbete valde vi att hösten 2018 ansluta till 
Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemen-
samt upprop för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga 
bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 
2030 och att energianvändningen ska minska 
med 30 procent under samma period. 

Vi vill underlätta för våra hyresgäster 
att välja en hållbar livsstil, vilket är ett 
brett arbete. Under 2019 genomförs i 
delar av bostadsbeståndet insatser för 
att främja miljöanpassade transporter 
och odling. Målsättningen mot 2020 är 

att bibehålla att över 90 procent av våra 
hyresgäster ska ange att de har bra eller 
mycket bra förutsättningar att agera 
miljömedvetet i sitt hem.

Social hållbarhet
Vi ska erbjuda socialt hållbara bostads-
områden genom att arbeta aktivt med 
inte gration och ökad social sammanhåll-
ning i våra bostadsområden och i bolaget. 
Målsättningen är att det på sikt ska leda 
till ökad trygghet och trivsel. 

Vi vill stimulera ungas innovations-
kraft genom att ta hjälp av universitet 
och högskolor i utvecklingsfrågor. Genom 
LKF Labs fortsätter vi att utveckla fram-
tidens boende. Syftet är att skapa en arena 
där idéer och tankar kan mötas och ut-
formas. 

Tillgången till kompetens och kunskap 
är en avgörande framgångsfaktor för att 
vi ska kunna lyckas uppnå de mål som vi 
har satt upp. Konkurrensen om kompetens 
är redan idag ett faktum inom flera om-
råden, där vissa kompetenser är en 
bristvara. Denna utveckling ställer ytter-
ligare krav på LKF att som arbetsgivare 
skapa en arbetsplats som tar tillvara äldres 
erfarenhet och samtidigt säkerställer 
att vi kan locka de nya generationerna. 

Ekonomisk hållbarhet
Vi strävar efter en god ekonomisk utveck-
ling och hållbarhet. För att säkerställa 
lönsamhet och effektivitet i vår förvaltning 
har vi, som tidigare nämnts, en målsättning 
att nå en direktavkastning på bostadsbe-
ståndet som ligger i linje med likvärdiga 
långsiktiga bolag på bostadsmarknaden 
och som senast i slutet av perioden upp-
går till minst 3 procent. För att säkerställa 
att underhåll och investeringar leder till 
bibehållna eller ökande värden för våra 
tillgångar ska vår långsiktiga värdeutveck-
ling, mätt som totalavkastning på mark-
nadsvärdet, ligga i linje med långsiktiga 
bostadsföretag på jämförbara marknader. 

EKONOMI OCH FINANS

INTÄKTER (siffra inom parentes avser 
2018-års budgetsiffra om inte annat 
anges)
Vår affär och lönsamhet baseras på ut-
hyrning av bostäder, lokaler samt garage- 

och parkeringsplatser, vilket genererar 
våra intäkter. 
Vår nettoomsättning förväntas 2019 
uppgå till 1 035 mkr (977). Av dessa ut-
gör bostadsintäkterna före vakanser 
788 mkr (751). Sammantaget ökar intäk-
terna för bostäder med 37 mkr, delvis till 
följd av budgeterad hyresutveckling på 
2,0 procent på befintliga bostäder och 
delvis tillkommer cirka 4,3 mkr ifrån 
helårseffekter avseende 2018 års ny-
produktion och 17 mkr ifrån 2019 års 
nyproduktion. 

Intäkter från kommersiella lokaler har 
i föreliggande budget satts till 245 mkr 
(229), varav 5 mkr (5) avser intäkter från 
sekunda lokaler. Ökningen förklaras dels 
av helårseffekter av 2018 års om- och 
nybyggda lokaler på Arkivet samt Sofie-
berg vilket genererar drygt 8 mkr. Därtill 
slutförs om- och tillbyggnaden av äldre-
boendet Solhem i Genarp, vilket tillför 
drygt 1,8 mkr i intäkter under årets sista 
tre månader. Utöver effekten från ny- och 
ombyggnation ökar intäkterna från 
lokaler till följd av omförhandling och 
indexuppräkning av befintliga avtal. 

Budget för garage uppgår till 17 mkr 
(16) och parkeringsplatser till 7 mkr (6). 
Under 2019 förväntas intäkten för 
dessa att höjas med 4 procent, baserat 
på en förväntad hyresutveckling om 
2 procent samt effekt av nytillkomna 
garage- och parkeringsplatser.

Vår långsiktiga målsättning är att, genom 
fortsatta investeringar och effektivisering 
av vår verksamhet, över tid öka företa-
gets lönsamhet med bibehållen kund-
nöjdhet. Våra kostnader för tjänster och 
material budgeteras till 234 mkr (225). 

Av driftbudgeten utgör de taxebundna 
kostnaderna drygt 168 mkr (160). Posten 
omfattar kostnader för sophantering, 
el, värme och vatten, av dessa utgör 
kostnaden för värme 97 mkr (96). Bud-
geten för taxebundna kostnader baseras 
på att priset för fjärrvärme förblir näst 
intill oförändrat, priset för elhandel för-
väntas däremot öka med hela 35 procent 
medan nätavgiften ökar med 3 procent. 
Sammantaget medför tillkommande volym 
samt prisökningar att budgeten för el 
ökar ifrån 16 till 20 mkr 2019. Vidare 
förväntas priset för vatten och avlopp 
öka med 6 procent och kostnaden för 
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sophämtning ökar med 2 procent, vilket 
medför cirka 3 mkr. 

Trivsel och trygghet förutsätter en 
hög boendekvalitet. Den åstadkommer 
vi genom ett väl underhållet bestånd 
som skapar värden för både våra kunder 
och ägare. De kommande åren fortsätter 
ombyggnad inom våra 60- och 70-tals-
områden. Vår bedömning är att behovet 
av planerat underhåll totalt inklusive in-
vesteringar uppgår till 321 mkr (289)  2019, 
varav cirka 157 mkr (181) kostnadsförs, 
och 164 mkr (123) avser investering, det 
vill säga åtgärder som kommer att akti-
veras på balansräkningen.  Av ovanstå-
ende volym går 106 mkr (153) till 60- och 
70-talsbeståndet, av dessa kostnadsförs 
35 mkr (56).

Den kostnadsförda underhållsvolymen 
uppgår till cirka 181 kr/kvm (194) för 2018 
och minskar något gentemot tidigare år, 
medan den totala volymen ökar. 

2019 års totala investeringsvolym upp-
går till drygt 985 mkr. Merparten, det vill 
säga 821 mkr, avser investeringar i nya 
bostäder medan resterande 164 mkr ut-
görs av investeringar i befintligt bestånd 
för att säkra fastigheternas boendekvali-
tet och värde. Av totala investerings-
volymen kommer cirka 600 mkr att upp-
lånas och resterande del finansieras via 
eget kassaflöde från den löpande verk-
samheten. 

Den ökade volymen investeringar i ny-
produktion, ombyggnation samt aktive-
rat underhåll ökar avskrivningarna. Årets 
avskrivningar budgeteras till 194 mkr (180), 
vilket är en ökning med 14 mkr jämfört 
med budget 2018. 

Våra finansiella kostnader förväntas 
uppgå till 61 mkr (68). Den extremt låga 
nivån är ett resultat av dels den allmänt 
låga räntenivån, dels förändring av port-
följstrategin. Trots en ökande skuldvolym 

till 5 150 mkr bedöms räntekostnaderna 
minska till följd av låga räntenivåer. 

Resultat efter bokslutsdispositioner 
och skatt bedöms uppgå till 152 mkr (147). 
Av dessa beräknas utdelning ske enligt 
lag om allmännyttiga kommunala bo-
stadsaktiebolag (2010:879) på av ägaren 
tillskjutet kapital.

KÄNSLIGHETSANALYS 
Vår ambition är att utveckla LKF genom 
vår förvaltning och genom investeringar i 
ny- och ombyggnader, vilka måste ske så 
att god lönsamhet uppnås. Långsiktigt 
innebär detta att en god lönsamhet och en 
stark balansräkning kan hantera eventu-
ella effekter av de risker våra affärer för 
med sig. Nedan illustreras förenklat vilka 
effekter förändringar i intäkter och kost-
nader kan medföra för LKFs resultat 2019.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostads-
aktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 
1,48 procent (snittvärde av 2018 års statslåneränta 
0,48 procent + 1 procent) på av ägaren tillskjutet 
kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 
1 339 474 kr. Sammanlagt motsvarar det cirka 11 kr 
per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 
1 procent av årets resultat, påverkar inte nämnvärt 
bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna 
utdelningen försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår 
av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 083 125 124

årets vinst 150 264 001

1 233 389 125

disponeras så att

utdelning till aktieägare 1 339 474

i ny räkning överföres 1 232 049 651

1 233 389 125

Förändring av
Enligt budget 

(MKR)
Förändring 

(% )
Positiv 

resultatpåverkan
Negativ 

resultatpåverkan

Bostadshyra 788 +/-  0,5% +4 - 4

Lokalhyra 237 +/-  0,5% +1 -1

Tjänster och material 234 +/-  1,0% +2 -2

Taxebundna kostnader 168 +/-  1,0% +2 -2

Personalkostnader 181 +/-  1,0% +2 -2

Ränta 61 +/- 0,1%* +3 -3

*  Avvikelsen för räntekostnader baseras på en variation av räntan på +/0,1% inom ramen för gällande normportfölj. 
Effekterna avser ett bästa och sämsta scenario och dess resultateffekt. 

KÄNSLIGHETSANALYS
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2018-01-01-2018-12-31(MKR) 
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer) 
 

Not 2018 2017

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 1 972 928

Övriga intäkter 2 44 28

Aktiverat arbete för egen räkning 7 7

Summa intäkter 1 022 964

RÖRELSENS KOSTNADER

Tjänster, material 3 -217 -249

Taxebundna kostnader 4 -155 -152

Fastighetsskatt -24 -24

Övriga externa kostnader 5 -36 -30

Personalkostnader 6, 7 -155 -143

Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar 8 -175 -165

Summa rörelsens kostnader -762 -763

Rörelseresultat 261 201

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -57 -74

Summa från finansiella investeringar -57 -74

Resultat efter finansiella poster 203 127

Bokslutsdispositioner 11 -12 12

Resultat före skatt 192 139

Skatt på årets resultat 12 -42 -31

Årets resultat 150 108

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING 
PER 2018-12-31 (MKR) 

Not 2018 2017

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 5 509 5 277
Pågående nyanläggningar 15, 16 696 476
Maskiner och inventarier 17 102 6
Summa materiella anläggningstillgångar 6 307 5 759

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 1 1
Långfristiga fordringar 19 9 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 2
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 317 5 761

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m

Varulager 6 5

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 4
Övriga fordringar 27 85
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 16 25

Summa kortfristiga fordringar 50 114

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 21 19 13

Kassa och bank 239 223
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 314 355
SUMMA TILLGÅNGAR 6 631 6 116

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2018 2017
EGET KAPITAL 22, 23, 24
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 25 23 25
Reservfond 155 155
Summa bundet eget kapital  298 300

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 083 974
Årets resultat 150 108
Summa fritt eget kapital  1 233 1 082

SUMMA EGET KAPITAL 1 531 1 382

Obeskattade reserver 26 153 141
Avsättningar 27

Uppskjuten skatteskuld 45 33

Långfristiga skulder 28
Skulder till kreditinstitut 29 4 550 4 250
Övriga skulder 5 5
Summa långfristiga skulder 4 555 4 255

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 118 119
Aktuella skatteskulder 7 6
Övriga kortfristiga skulder 30 7 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 215 173
Summa kortfristiga skulder 347 305

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 631 6 116

TILLGÅNGAR
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KASSAFLÖDESANALYS

Not 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 32 203 129
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 183 168
Betald skatt -28 -21
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 358 276

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Förändring av varulager och pågående arbete -1 0
Förändring av kundfordringar -3 -1
Förändring av kortfristiga fordringar 67 -72
Förändring av leverantörsskulder 11 -22
Förändring av kortfristiga skulder -9 60
Kassaflöde från den löpande verksamheten 423 241

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -683 -557
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -23 -10
Kassaflöde från investeringsverksamheten -706 -567

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 300 350
Utbetald utdelning -1 -1
Ökning/minskning långfristiga skulder 0 5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 299 354

Årets kassaflöde 16 28

Likvida medel vid årets början 223 195
Likvida medel vid årets slut 239 223

Aktie- 
kapital

Bundna  
reserver

Fritt eget 
kapital

Summa  
eget kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 120 181 973 1 275

Utdelning -1 -1

Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0

Återföring uppskjuten skatteskuld 0 0

Årets resultat 108 108

Ingående eget kapital 2018-01-01 120 180 1 082 1 382

Utdelning -1 -1

Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0

Återföring uppskjuten skatteskuld 0 0

Årets resultat 150 150

Summa totalresultat -2 151 149

Utgående eget kapital 2018-12-31 120 178 1 233 1 531

(MKR)

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av 
gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 13 samt bilaga 1.

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(MKR)
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NOTER OCH KOMMENTARER 

MKR

REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen upprättas med tillämpning 
av årsredovisningslagen och bokförings-
nämndens allmäna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Hyresintäkter redovisas i den period hyran 
avses. Hyror för egna lokaler redovisas netto 
mot hyresintäkt för lokaler.

Övriga intäkter består av ersättning för besikt-
ningsåtgärder, preliminära värme-, vatten- och 
elkostnader, kontrollavgifter för felparkerade 
fordon, intäkter från parkeringsautomater samt 
av hyresgästerna beställda tjänster och material.

Aktiverat arbete för egen räkning baseras 
på noggrant och systematiskt förda tim- och 
projektredovisningar. Vid framtagandet av 
produktionskalkyler görs en bedömning av 
insatser och behov av byggledning och kon-
troll för respektive projekt. Utgiften räknas 
fram med hänsyn till aktuell byggtid och en 
bedömning av antalet timmar som behövs i 
byggprojektets olika skeden. Vid avslut av 
projekten stäms kalkylerad kostnad av mot 
omfattningen av utförd arbetsinsats.

Ersättning i form av ränta eller utdelning 
redovisas som intäkt när det är sannolikt att 
företaget kommer att få de ekonomiska för-
delar som är förknippade med transaktionen 
och när inkomsten kan beräknas på ett till-
förlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den så 
kallade effektivräntemetoden. Utdelning redo-
visas som intäkt när företagets rätt till betalning 
är säkerställd.

ÄGARINTRESSE
LKF äger andelar i nedanstående företag/
föreningar vid utgången av 2018. Då inne-
havet är av mindre karaktär, överstiger inte 
20 procent, så redovisas inte någon ekonomisk 
information kring bolagets ägarintressen i 
årsredovisningen. Ägandet uppgår inte till 
en volym så att det ska klassas som intresse-
bolag eller dotterbolag.

NEDSKRIVNINGAR
Årlig värdering och bedömning görs av värdet 
på fastighetsinnehavet. Om tillgången har ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovi-
sade värdet, skrivs den ner till återvinngs-
värdet. Vid bedömning av nedskrivnings-
behov grupperas tillgångarna på de lägsta 
nivåer där det finns separata identifierade 
kassaflöden (kassagenererade enheter). För 
tillgångar som tidigare skrivits ner görs en 
prövning om återföring bör göras vid varje 
balansdag.

LÅNEUTGIFTER
De låneutgifter som uppkommer då företaget 
lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen 
i den period de uppstår.

Till och med år 1996 har 1,7 Mkr i beräknad 
internränta aktiverats och ingår i fastigheternas 
anskaffningsvärde. Därefter har inte intern-
ränta bokförts.

LIKVIDA MEDEL
Medel på koncernkontot hos koncernens 
moder (Lunds kommun) klassificeras som 
likvida medel både i balansräkningen och i 
kassaflödesanalysen.

FINANSIELLA INSTRUMENT
LKF följer Årsredovisningslagen (1995:1554) 
kapitel 5 gällande värdering av finansiella in-
strument. Finansiella instrument vars ur-
sprung inte är räntesäkring värderas vid bok-Företag/ 

förening
Andelarnas  

värde per 18-12-31

SABO fastighets-
försäkrings AB 512 tkr

Lundavind 273 tkr

Husbyggnads varor 
HBV Förening 40 tkr

Skånehem 0,4 tkr

MATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella ned-
skrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent till-
lämpas:

 

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att 
generera hyresintäkter och/eller värdestegring. 
I begreppet förvaltningsfastigheter ingår 
byggnader, mark och markanläggningar.

Förvaltningsfastigheter redovisas i 
balansräkningen till belopp som motsvarar 
utgifterna för fastighetens förvärv eller till-
verkning (an skaffningsvärdet) med hänsyn 
även taget till av-, ned- och uppskrivningar 
efter anskaffningen.

Samtliga av bolagets fastigheter betraktas 
som förvaltningsfastigheter. Fastighetsinne-
havet ägs för att skapa hyresintäkter. På bok-
slutsdagen uppgår redovisat värde till 5,5 
Mdkr och bedömt marknadsvärde till cirka 
13,1 Mdkr, se not 13. Förutsättningarna för 
marknadsvärderingen framgår under rubriken 
”Uppskattningar och bedömningar”.

KOMPONENTINDELNING
Materiella anläggningstillgångar har delats 
upp på komponenter när komponenterna är 
betydande och när komponenterna har väsent-
ligt olika nyttjandeperioder. När en komponent 
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla kom-
ponenten och den nya komponentens anskaff-
ningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande re-
parationer och underhåll redovisas som 
kostnader.

Byggnader är uppdelade på tio kompo-
nenter med olika avskrivningstakt:

Markinventarier 10–20

Markanläggningar 5

IT-tillgångar 33

Inventarier, verktyg 
och installationer

20

Förbättringsutgifter 
på annans fastighet

7

Komponent
Avskrivnings- 

procent

Stomme 1

Fasad 2

Fönster 2

Tekniska installationer, fasta 2

Yttertak 2,5

Snickerier 3,3

Tekniska installationer, rörliga 6,7

Ytskikt och maskinell 
utrustning 5

Badrum 3,3

Hyresgästanpassning
Vägledning från hyresavtalets längd

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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slut och förlustreserveringar görs vid behov. 
För finansiella instrument vars syfte är ränte-
säkring ges upplysningar om verkligt värde. 
Därutöver tillämpas K3 kapitel 11 avseende 
säkringsredovisning.

Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundford-
ringar och övriga fordringar, kortfristiga place-
ringar, leverantörsskulder, låneskulder och 
derivatinstrument. Instrumenten redovisas i 
balansräkningen när LKF blir part i instrumen-
tets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balans-
räkningen när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller har över-
fört i stort sett alla risker och förmåner som 
är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört.

 
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERS-
INNEHAV
Placeringar i värdepapper som är anskaffade 
med avsikt att innehas långsiktigt har redo-
visats till sina anskaffningsvärden. Varje balans-
dag görs bedömning om eventuellt nedskriv-
ningsbehov.

DERIVATINSTRUMENT SOM INGÅR I 
SÄKRINGSREDOVISNING
Ränteterminer, ränteoptioner, ränteswappar, 
räntetak och kombinationer av dessa får köpas, 
säljas och ställas ut under förutsättning att 
ramarna avseende ränterisk inte överskrids. 
Intäkter och kostnader för ränteswappar netto-
redovisas under räntekostnader. Vinster och 
förluster då ett derivatkontrakt avbryts eller 
då lån återbetalas i förtid resultatredovisas 
omgående.

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA 
FORDRINGAR
Kundfordringar och kortfristiga fordringar 
redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 
för individuellt bedömda osäkra fordringar.

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRS-
SKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redo-
visade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodi-
seras mellanskillnaden som räntekostnad 
över lånets löptid med hjälp av instrumentets 
effektivränta. Härigenom överensstämmer 
vid förfallotidpunkten det redovisade be-
loppet och det belopp som ska återbetalas.

LKF har för avsikt att refinansiera samtliga 
låneskulder som förfaller till betalning inom 

tolv månader från balansdagen, dessa klassifi-
ceras därför som långfristiga skulder. Samtliga 
långfristiga skulder är amorteringsfria.

KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN 
OCH FINANSIELL SKULD
En finansiell tillgång och en finansiell skuld 
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittnings-
rätt föreligger samt då en reglering med ett 
nettobelopp avses ske eller då en samtida av-
yttring av tillgången och reglering av skulden 
avses ske.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSI-
ELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedöms om det finns indi-
kationer på nedskrivningsbehov av någon av 
de finansiella anläggningstillgångarna. Ned-
skrivning sker om värdenedgången bedöms 
vara bestående och prövas individuellt.

Samtliga finansiella instrument värderas 
och redovisas utifrån verkligt värde i enlighet 
med reglerna i kapitel 12 i BFNAR 2012:1 (K3).

DOKUMENTERADE SÄKRINGAR AV 
LKFS RÄNTEBINDNING (SÄKRINGS-
REDOVISNING)
Avtal om så kallade ränteswappar skyddar 
 bolaget mot ränteförändringar. Genom 
säkringen erhåller LKF en fast/rörlig ränta 
och det är denna ränta som redovisas i 
resultat räkningen i posten Räntekostnader 
och liknande resultatposter.

LKF använder sig som grundregel av 
säkrings redovisningen enligt K3. Målsätt-
ningen för ränteriskhanteringen är att be-
gränsa de på kort sikt negativa effekterna av 
ränteförändringar i resultaträkningen samt 
anpassa ränte risken till affärsrisken i bolaget. 
Riskhanteringen och säkringsredovisningen 
bedrivs med ett portföljperspektiv.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att 
ett derivat ska kunna klassas som ett säkrings-
instrument: det ska finnas en extern motpart 
och derivatet får inte innehålla utställd optio-
nalitet netto. Samtliga LKFs derivat uppfyller 
dessa kriterier.

Regelverket K3 kräver att derivaten ska vara 
effektiva för att kunna säkringsredovisas. 
Följande kritiska villkor gäller vid effektivitets-
bedömning:

1. Samma valuta som säkrad post

2. Samma räntebas eller räntebas med hög 
korrelation som säkrad post

3. Andel ränteförfall inom 1 år idag, på port-
följnivå, vid tidpunkt efter ingått derivat 
ska vara större eller lika med 0 procent

Samtliga LKFs derivat som säkringsredovisas 
uppfyller dessa villkor.

Samtliga derivatinstrument förutom ränte-
taken har säkringsredovisats i delårsbokslut 
2018-08-31 och i helårsbokslutet 2018-12-31.

SÄKRINGSREDOVISNINGENS UPPHÖRANDE
Säkringsredovisningen avbryts om

•   säkringsinstrumentet förfaller, säljs, 
avvecklas eller löses in, eller

•   säkringsrelationen inte längre uppfyller 
villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion 
som avbryts i förtid redovisas omedelbart i 
 resultaträkningen.

DERIVATINSTRUMENT DÄR KRITERIER 
FÖR SÄKRINGSREDOVISNING INTE ÄR 
UPPFYLLDA
Derivatinstrument med positivt värde värde-
ras löpande i enlighet med lägsta värdets 
princip, derivatinstrument med negativt värde 
värderas till det negativa värdet. De värdeför-
ändringar som uppkommer inom ramen för 
lägsta värdetsprincip och ändringar av nega-
tivt värde, redovisas omedelbart i resultat-
räkningen. Värdeförändringar på derivatin-
strument som utgör kortfristiga och lång fristiga 
skulder redovisas i olika poster i resultat-
räkningen beroende på syftet med innehavet 
av derivatinstrument - värdeförändringar av 
ränte swappar och räntetak redovisas i posten 
Ränte kostnader och liknande resultatposter.

LKF upphandlade 2016 tre räntetak om 
nominellt 1 000 mkr, år 2017 två räntetak om 
1 500 mkr och år 2018 två räntetak om 1 500 
mkr, totalt nominellt 4 000 mkr. I bokslutet 
2018-12-31 redovisas samtliga enl LVP, dvs 
det lägre av marknadsvärde och anskaffnings-
värde. Detta ger en kostnad om 7,8 mkr. Ett 
av kraven för säkringsredovisning är att andel 
ränteförfall inom 1 år idag ska vara större eller 
lika med 0 procent. Pga negativa marknads-
räntor uppfylls inte det kravet om räntetaken 
säkrings redovisas.

Marknadsvärdet har beräknats som de 
kostnader/intäkter som hade uppstått om 
kontrakten stängts på balansdagen. Marknads-
värden på derivatinstrument har erhållits från 
respektive bank där derivatkontrakt finns.

LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl 
finansiella som operationella, som operatio-
nella leasingavtal. Operationella leasingavtal 
redovisas som en kostnad linjärt över leasing-
perioden.

Uthyrning av lokaler klassificeras som opera-
tionell leasing. Leasingintäkterna redovisas 
linjärt under leasingperioden.
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VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av dess 
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. Med nettoförsäljnings-
värde avses varornas beräknade försäljnings-
pris minskat med försäljningskostnader. Den 
valda värderingsmetoden innebär att inkurans 
i varulagret har beaktats.

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträk-
ningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevar-
ande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den 
skattesats som gäller per balansdagen.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balansräk-
ningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 

skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skatte-
mässiga värden för tillgångar och skulder 
samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas 
mot uppskjutna skatteskulder endast om de 
kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten 
skatt beräknas utifrån gällande skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällan-
de skattesatser resultatförs i den period för-
ändringen lagstadgats. Uppskjuten skatte-
fordran redovisas som finansiell anläggnings  
tillgång och uppskjuten skatte skuld som av-
sättning.

Uppskjuten skattefordran avseende under-
skottsavdrag eller andra framtida skatte-
mässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas 
mot framtida skattemässiga överskott.

På grund av sambandet mellan redovisning 
och beskattning särredovisas inte den upp-
skjutna skatteskulden som är hänförlig till 
obeskattade reserver.

AVSÄTTNINGAR
Som avsättning har redovisats förpliktelser 
gentemot tredje man som är hänförliga till 
 räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår 
och som på balansdagen antingen är säkra 

 eller sannolika till sin förekomst men oviss till 
belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former 
av ersättningar som företaget lämnar till de 
anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av 
bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro och ersättning efter avslutad anställ-
ning (pension). Kortfristiga ersättningar redo-
visas som kostnad och en skuld då det finns 
en legal eller informell förpliktelse att betala 
ut en ersättning till följd av en tidigare hän-
delse och en tillförlitlig uppskattning av 
 beloppet kan göras.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER 
AVSLUTAD ANSTÄLLNING
I företaget finns endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter 
betalas och det inte finns förpliktelser att 
betala något ytterligare, utöver dessa av-
gifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redo-
visas som en kostnad under den period de 
anställda utför de tjänster som ligger till 
grund för förpliktelsen.

MARKNADSVÄRDE Nominellt belopp Marknadsvärde Bokfört värde

MKR 2018 2017 2018 2017 2018 2017

1) Marknadsvärde redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Räntetak 4 000 2 500 19,2 14,0 19,2 12,9

Kontrakt med negativa verkliga värden

Ränteswap

   från 3M Stibor till fast - - - - - -

Totalt redovisat i balansräkningen 19,2 14,0 19,2 12,9

2) Marknadsvärden ej redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Ränteswap

   från fast till 3M Stibor 600 600 4,9 8,8

   från 3M Stibor till fast 300 650 0,8 5,1

   Räntetak - - - -

Kontrakt med negativa verkliga värden

Ränteswap

   från 3M Stibor till fast 2 000 1 550 -39,4 -44,9

Totalt ej redovisade i balansräkningen -33,7 -31,0

MARKNADSVÄRDEN PÅ DERIVATINSTRUMENT VAR PÅ BALANSDAGEN ENL FÖLJANDE:
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NYCKELTALSDEFINITIONER

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)
Resultat före finansiella kostnader i förhållande 
till totalt kapital.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR)
Resultat före avskrivningar, nedskrivningar, 
anläggningstillgångar och jämförelsestörande 
poster + finansiella intäkter i förhållande till 
räntekostnader, borgen och övriga finansiella 
kostnader.

SYNLIG SOLIDITET (%)
Eget kapital inklusive 78 procent 
(73,7 år 2009–2012) av obeskattade reserver 
i procent av balansomslutningen.

OFFENTLIGA BIDRAG
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla 
bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag 
då villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. 
Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att  erhållas.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller ut-
betalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, 
förutom kassamedel, disponibla tillgodoha-
vanden hos banker och andra kreditinstitut. 
Det förekommer inga finansiella placeringar 
som klassificeras som likvida medel.

UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av 
redovisningsprinciper, baseras ofta på led-
ningens bedömningar, uppskattningar och 
antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskatt-
ningar och bedömningar är baserade på histo-
riska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses 
vara rimliga. Resultatet av dessa används för 
att bedöma de redovisade värdena på till-
gångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och be-
dömningar. Uppskattningar och antaganden 
ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga be-
dömningar avseende tillämpade redovisnings-
principer samt källor till osäkerhet i uppskatt-
ningar, främst relaterade till marknads    värdering 
av förvaltningsfastigheter.

MARKNADSVÄRDERING  
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Årets värdering har genomförts i analys-
verktyget Datscha genom en kombination av 
ortspris- och avkastningsmetod. Värdebedöm-
ningen baseras på LKFs verkliga hyresintäkter, 
driftskostnader och fastighetsskatt per fastig-
het. Underhållskostnader beräknas utifrån 
respektive fastighets ålder och skick.

Följande direktavkastningskrav har använts: 
bostäder 3,0 procent – 5,5 procent, kommer-
siella lokaler 7,0 procent – 8,5 procent och 
äldreboenden 4,75 procent – 6,0 procent. 
De generella förutsättningarna för 2018 års 
värderingar framgår av nedanstående tabell.
Värderingen har därefter kvalitetssäkrats 
av NAI Svefa som också genomfört ett antal 
stycke visa värdebedömningar vilka ligger 
till grund för och har varit vägledande i det 
interna värderings arbetet.

Förutom ovanstående är inga väsentliga 
uppskattningar och bedömningar gjorda 
som påverkar bolagets redovisade värden.

Förutsättningar marknadsvärdering

Värdetidpunkt 2018-12-31

Kalkylperiod 10 år

Inflation per år 2 %

Hyresutveckling bostäder per år 2019 1,50 %

2020 ff 2,0 %

Hyresutveckling lokaler per år 2 %

Utveckling av drifts- och underhållskostnader per år 2 %

Vakansgrad bostäder 0,10 %

Vakansgrad lokaler inkl äldreboende 3,05 %

Direktavkastningskrav genomsnitt 4,33 %

Kalkylränta genomsnitt 6,33 %
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2018 2017

Bostäder 754 731

Lokaler 208 187

Garage 17 15

Parkeringsplatser mm 7 6

Tillvalsavgifter 5 5

Underhållsåterbäring, 
hyresreduktion -11 -10

Avräkning boinflytande 0 0

979 934

Avgår hyresbortfall

Bostäder -1 -1

Lokaler -1 -1

Övriga objekt -5 -4

-7 -6

FÖRFALLOTIDER LOKALHYRESAVTAL

MKR

2019 5

2020 21

2021 14

2022 22

2023 19

2024 155

236

NOT 1 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Hyror egna lokaler inklusive områdeskontor och LH-lokaler har redu-

cerat summa lokalhyror med 9.324 tkr (9.297 tkr år 2017). Samma 

reduktion finns i not 3 avseende kostnader för reparation, skötsel 

och administration.

HYRESINTÄKTER NETTO

NOT 4 TAXEBUNDNA KOSTNADER

2018 2017

Uppvärmning 91 93

Sophantering och sotning 20 20

Vatten 28 24

Fastighetsel 16 15

155 152

NOT 2 EXCEPTIONELLA INTÄKTER

NOT 3 TJÄNSTER OCH MATERIAL

2018 2017

Utgifter för planerat underhåll

Bostäder 82 64

Lokaler 40 71

Gemensamt fastighetsunderhåll 26 49

Varav internt utfört underhåll -25 -30

123 153

Reparationer, skötsel och  
administration

Reparationer inkl material 43 51

Fastighetsskötsel 20 16

Städning 2 3

Parkeringstillsyn 0 0

Administration 28 26

94 96

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-
föringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att ut-
föra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser 
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbets-
uppgifter.

Revision utförs av PwC. Revisionskostnaden uppgick till 231 (217) tkr. 
Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 96 (237) tkr. Lekmannarevi-
sionen får stöd av E&Y. Arvodet för lekmannarevisionen uppgick till 50 
(50) tkr.

NOT 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

2018 2017

Arvode för juridiska åtgärder 0 0

Avskrivning hyres- och kund-
fordringar 1 1

Skadekostnader 13 10

Hyreskostnader p-plats och ga-
rage 2 2

Ersättning till Hyresgästföreningen 3 3

Antennavgift, kabel-tv 7 6

Avgifter samfällighetsföreningar, 
arrende 1 1

Vidarefakturering 3 0

Övriga externa kostnader 5 6

36 30

Under året har ersättning erhållits till följd av förseningar avseende 

temporära bostäder och Sofieberg uppgående till 20 mnkr.
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2018 2017

Medelantalet anställda

Kvinnor 80 68

Män 141 137

221 205

Löner och andra ersättningar

Verkställande direktör 1 1

Styrelse 1 0

Övriga anställda 92 86

94 87

Sociala kostnader

Pensionskostnader för  
verkställande direktör 0 1

Pensionskostnader för  
övriga anställda 12 10

Övriga sociala avgifter  
enligt lag och avtal 30 28

42 38

Totala löner, ersättningar,  
sociala kostnader och  
pensionskostnader 136 126

Pensionsförpliktelser

Nuvarande styrelse och 
verkställande direktör 1 1

1 1

NOT 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2018 2017

Andel kvinnor i styrelsen 29 % 33 %

Andel män i styrelsen 71 % 67 %

Andel kvinnor bland övriga  
ledande befattningshavare 22 % 33 %

Andel män bland övriga  
ledande befattningshavare 78 % 67 %

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

NOT 7 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2018 2017

Garantibelopp Fastigo 2 2

Avsättning pensioner 1 1

3 2

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2018 2017

Avsättning till periodiseringsfond -43 -17

Återföring från periodiseringsfond 31 29

-12 12

NOT 8 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2018 2017

Avskrivning maskiner,  
fordon och inventarier 4 3

Avskrivning markanläggning 1 1

Avskrivning byggnader 166 157

Utrangering byggnader 4 12

Återföring nedskrivning  
byggnad 0 -8

Avskrivning markinventarier 1 0

175 165

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE  
RESULTATPOSTER

2018 2017

Ränteintäkter 0 0

Övriga ränteintäkter 0 0

0 0

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2018 2017

Räntekostnader 40 60

Förlustreservering/återföring 
räntederivat 8 6

Borgensavgift Lunds kommun/
övriga finansiella kostnader 9 8

Övriga finansiella kostnader 0 0

57 74

Till VD finns pensionsutfästelse inom ramen för allmän pensionsplan. 
Därutöver förbinder sig företaget att årligen betala en individuell pensions-
försäkring för VD motsvarande 3 prisbasbelopp. Uppsägningstiden är 6 
månader från VD:s sida, då får företaget skilja VD från sin befattning med 
omedelbar verkan, men med oförändrade anställningsförmåner under 
uppsägningstiden. Om företaget säger upp VD från anställningen är 
uppsägningstiden 6 månader. VD har rätt till ett avgångsvederlag som 
motsvarar 12 månadslöner.
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AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

NOT 12 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

2018 2017

Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 29 29

Justering avseende tidigare år 0 1

Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 12 0

Totalt redovisad skatt 42 31

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet 
återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.

2018 2017

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före 
skatt 192 139

Skatt enligt gällande 
skattesats 22 -42 22 -31

Ej avdragsgilla kostnader 0 0

Ej skattepliktiga intäkter 0 1

Skatteeffekt av  
schablonränta på  
periodiseringsfond 0 0

Skatteeffekt på  
återlagd nedskrivning 0 1

Skillnad bokfört mot 
skattemässigt underlag 13 -1

Redovisad effektiv 
skatt 22 -29 21,2 -29

2018 2017

Ingående nedskrivningar 0 -8

Återförda nedskrivningar 0 8

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 5 475 5 268

Uppgifter om förvaltnings-
fastigheter

Redovisat värde 5 475 5 268

Verkligt värde 13 124 11 536

Bokfört värde byggnader 4 952 4 758

Bokfört värde mark 524 510

5 475 5 268

NOT 13 BYGGNADER OCH MARK INKL. BYGGNADS-
INVENTARIER

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 7 620 6 933

Inköp 13 31

Försäljningar/utrangeringar -12 -18

Färdigställt under året 363 674

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 7 984 7 620

Ingående avskrivningar -2 376 -2 227

Försäljningar/utrangeringar 8 6

Årets avskrivningar -164 -156

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -2 532 -2 376

Ingående uppskrivningar 25 26

Årets avskrivningar på  
uppskrivet belopp -2 -2

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 23 25

NOT 14 MARKANLÄGGNINGAR OCH 
MARKINVENTARIER

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 17 10

Färdigställt under året 27 6

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 43 17

Ingående avskrivningar -8 -7

Årets avskrivningar -2 -1

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -10 -8

Utgående redovisat värde 34 9

2018 2017

Ingående balans 476 636

Under året nedlagda kostnader 704 520

Färdigställt under året -484 -680

696 476

NOT 15 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH 
 FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR



90           LKF ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 33 47

Inköp 6 3

Färdigställt under året 94 0

Försäljningar/utrangeringar 0 -16

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 131 33

Ingående avskrivningar -28 -40

Försäljningar/utrangeringar 2 16

Årets avskrivningar -4 -3

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -30 -28

Utgående redovisat värde 102 6

NOT 17 MASKINER OCH INVENTARIER

NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA  
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- 
och värderingsprinciper”.

2018 2017

Ingående värde 1 1

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 1

Ingående värde 0 0

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 1

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 1 2

Tillkommande fordringar 8 0

Avgående fordringar 0 0

Omklassificeringar 0 -1

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 9 1

Utgående redovisat värde 9 1

NOT 19 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 21 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Namn Bokfört  
värde

Marknads- 
värde

Räntetak 19 19

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

2018 2017

Upplupna intäkter 6 16

Förutbetalda kostnader 10 9

16 25

Upplupna intäkter avser främst investeringsbidrag. Förutbetalda 
kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier,  
systemlicenser samt avgifter för bredband och kabel-tv.

Namn Antal aktier Kvotvärde

Aktier 120 000 1 000

120 000

NOT 22 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Tillskjutet kapital uppgår till 90,5 mkr vilket ligger till underlag för 
beräkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital  
genom fondemission.

NOT 23 DISPOSITION AV VINST

balanserad vinst 1 083 125 124

årets vinst 150 264 001

1 233 389 125

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

utdelning till aktieägare 1 339 474 

i ny räkning överföres 1 232 049 651

1 233 389 125

Disponeras så att:

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR) 
2018-12-31

Projekt Totalt Kvar-
stående

Färdigtid-
punkt

Nymfen, Södra Råbylund 126 11 2019

Dokumentet, Centrum 258 33 2019

Solhem, Genarp 102 28 2019

Hammocken, Södra Brunnshög 286 141 2019

Bullerbyn, Norra Fäladen 216 140 2020

Klockaren, Dalby 83 75 2020

Xplorion, Södra Brunnshög 96 82 2020

Kryptan, Södra Sandby 171 155 2021

Gränden, Norra Fäladen 391 375 2021

  1 730 1 040

NOT 16 AVTALADE ÅTAGANDEN OM  
UTFÖRANDE AV BYGGNATION

Färdigställt under året avser temporära bostäder på annans mark.
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NOT 24 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räkenskapsårets 
utgång tills årsredovisningen avlämnas.

2018 2017

Särskild löneskatt hänförd 
till pension  

Belopp vid årets ingång 0 0

Årets avsättningar 0 0

0 0

Uppskjuten skatteskuld   

Temporära skillnader mellan 
bokfört och skattemässigt  
restvärde 40 29

Uppskjuten skatt avseende upp-
skrivning 5 5

Uppskjuten skatt avseende ned-
skrivning 0 -1

45 33

NOT 27 AVSÄTTNINGAR

NOT 25 UPPSKRIVNINGSFOND

2018 2017

Belopp vid årets ingång 25 26

Avskrivning av uppskrivna  
tillgångar -2 -2

Belopp vid årets utgång 23 25

2018 2017

Periodis.fond v 2013 års tax 0 31

Periodis.fond v 2014 års tax 28 28

Periodis.fond v 2015 års tax 27 27

Periodis.fond v 2016 års tax 20 20

Periodis.fond v 2017 års tax 18 18

Periodis.fond v 2018 års tax 17 17

Periodis.fond v 2019 års tax 43 0

153 141

NOT 26 OBESKATTADE RESERVER

Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår till 33 mkr 
(153 mkr * 22 %).

NOT 28 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Specifikation av förfallotider kapital- 
bindning avseende fastighetslån

MKR

Skulder som förfaller inom 1 år 762

Skulder som förfaller senare än 1 år men  
senast 5 år efter balansdagen 3 000

Skulder som förfaller senare än 5 år efter  
balansdagen 550

4 312

Räntebindning Ränte-
sats

Låne-
belopp 
2018

Andel 
av lån

< 3 månader 0,30 % 2 012 47 %

< 1 år 1,51 % 300 7 %

< 2 år 3,12 % 250 6 %

< 3 år 0,87 % 300 7 %

< 4 år 0,20 % 100 2 %

< 5 år 0,47 % 300 7 %

> 5 år 1,15 % 1 050 24 %

Summa nettoskuld  4 312 100 %

Koncernkontolikviditet 238

NOT 29 SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH 
RÄNTEBINDNINGSTID

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikats-
lån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är 
säkerställda med kommunal borgen, 1 800 mkr. Certifikatslånen om 500 
mkr och obligationslånen om 2 250 mkr utgör vidareutlåning från Lunds 
kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar upp-
går till 1 069 mkr.

 2018 2017

Avräkning kollektivhus 2 2

Personalrelaterade skulder 5 5

Övriga kortfristiga skulder 0 0

7 7

NOT 30 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
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2018 2017

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta -50 -72

-50 -72

NOT 32 RÄNTOR OCH UTDELNINGAR

2018 2017

Upplupna räntekostnader 5 5

Semesterlöneskuld 11 10

Förskottsbetalda hyror 57 59

Övriga upplupna kostnader 82 37

Förutbetalda intäkter 60 61

215 172

NOT 31 UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Lund den 28 februari 2019

Min revisionsberättelse har lämnats den 20 mars 2019

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har lämnats den 20 mars 2019

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

Mattias Olsson
Ordförande

Kerstin Lindbom

Göran Brinck Manaf Sababi Lars V Andersson

Ingrid Malmqvist Norin Kerstin Rosendahl Fredrik Millertson 
Verkställande direktör

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. 
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL BOLAGSSTÄMMAN I LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB, ORG.NR 556050-4341

Jag har utfört en revision av årsredovisningen 
för Lunds Kommuns Fastighets AB för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Lunds Kommuns Fastighets 
ABs finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisnings-
lagen. Förvalt ningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för Lunds Kommuns Fastighets AB.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till Lunds Kommuns Fastighets AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN 
ÅRSREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan infor-
mation än årsredovisningen och återfinns på 
sidorna 1–71 samt 96-108. Det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen 
omfattar inte denna information och jag gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med min revision av årsredovis-
ningen är det mitt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar jag även den kunskap 
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om infor mationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har ut-
förts avseende denna information, drar slut-
satsen att den andra infor mationen innehåller 

en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att 
rapportera detta. Jag 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 årsredovis-
ning 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 bola gets 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 
verksam heten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisions berättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het 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 fel aktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller till-
sammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för 
revisionen av årsredovisningen finns på Revi-
sorsinspektionens webbplats: www.revisors-
inspektionen.se/revisornsansvar. Denna be-
skrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen har 
jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direk törens förvaltning för Lunds 
Kommuns Fastighets AB för år 2018 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman dispo-
nerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrel sens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Lunds Kommuns 
Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för mina uttalan den.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid för slag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av 
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som bolagets verksamhetsart, om-
fattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsoli derings behov, 
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 ange lägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens rikt linjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokfö-
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ring ska full göras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skö-
tas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvalt-
ningen, och därmed mitt uttalande om ansvars-
frihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkstäl lande 
direktören i något väsentligt avseende:

•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget

•   på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, 
och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om för-
slaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisions sed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldig-
het mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolags lagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar 
för revisionen av förvaltningen finns på Revi-
sorsinspektionens webbplats: www.revisors-
inspektionen.se/revisornsansvar. Denna be-
skrivning är en del av revisionsberättelsen.

Lund den 20 mars 2019

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Lunds Kommuns Fastighets AB, org.nr 556050-4341

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 på sidorna 
1–71 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhets-
rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig 
grund för mitt uttalande.

UTTALANDE
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Lund den 20 mars 2019
 
Anders Thulin
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Jag, av fullmäktige i Lunds kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat 

Lunds Kommuns Fastighets AB:s verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 

för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enlighet med fullmäktiges 

uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revi-

sionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och prövning.

Under året har en granskning av upphandlingsprocessen genomförts av hur väl 

Lunds Fastighets AB upphandlar i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling. Granskningen visar att LKF i alla väsentliga delar upphandlar i 

enlighet med LOU, samt att bolagets interna styrdokument och riktlinjer är 

ändamålsenligt utformade. I granskningen finns noterat ett par utvecklings-

områden. Rapporten har överlämnats till styrelsen.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att bolaget efterlevt de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten.

Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Lunds kommun 2019-03-20

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

TILL FULLMÄKTIGE I LUNDS KOMMUN
TILL ÅRSSTÄMMAN I LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB
ORG NR 556050-4341

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2018
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103 DALBY TEMPORÄRA BOSTÄDER 2018 33 064 -492 32 572 0 0

110 PILELYCKAN 1 1947 42 824 -20 524 22 300 93 660 53 660

120 SOLGÅRDARNA 6–9, PLÅTSLAGAREN 1, 
SNICKAREN 2, 3

1948-61/2005 104 144 -39 934 64 211 326 102 178 084

121 SOLGÅRDARNA 5 2002 29 117 -9 808 19 309 36 106 22 729

122 SNICKAREN 3 2017 103 663 -3 389 100 274 0 0

129 VÄSTER 2:18; Ådan - 2 870 0 2 870 10 000 0

130 LÖVSÅNGAREN 5–8, VÄSTER 2:24 1978-79 96 393 -60 135 36 258 345 463 189 963

131 LÖVSÅNGAREN 4 1979 23 007 -13 152 9 855 160 951 72 769

132 LÖVSÅNGAREN 9 1978 119 062 -31 802 87 260 0 0

134 RIKSDAGEN 1 1992 79 698 -38 435 41 263 137 835 67 872

135 EXCELLENSEN 1, STATSMINISTERN 1 1991 159 000 -76 823 82 177 269 723 139 750

136 STATSMINISTERN 4; Värpinge centrum 1992 95 274 -58 263 37 012 29 924 17 782

137 REGERINGEN 1 1995 65 829 -27 506 38 323 130 154 66 956

139 RIKSDAGEN 1; Risätersgatan 2013 55 642 -7 095 48 546 34 796 22 184

150 ÖSTERTULL 39, 42, 44, 45 1985 68 106 -35 294 32 812 191 050 108 788

151 TRIANGELN 3 1985 6 337 -3 274 3 063 15 083 8 639

152 S:T MIKAEL 17 1988 12 051 -6 288 5 763 30 579 15 442

160 DROTTEN 6, 7 1984/1986 53 847 -31 735 22 112 126 499 72 580

161 S:T CLEMENS 30, 31 1986 51 519 -28 866 22 652 120 391 69 600

162 S:T CLEMENS 11 1900 5 356 -2 758 2 598 13 149 7 354

170 S:T MÅRTEN  28; Södra 1983 83 297 -48 711 34 586 124 600 78 000

180 S:T PETER 31 1981 16 377 -9 871 6 505 42 146 22 879

181 SPOLETORP 7; Norra 1) 1999 83 464 -29 417 54 047 145 134 89 354

183 SPOLETORP 8; Södra 1998 42 000 -20 762 21 237 72 016 44 431

184 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 1929/2010 40 810 -9 736 31 074 22 000 14 800

185 BRANDSTATIONEN 6; Karl XI gatan 1997 24 690 -9 930 14 760 47 400 29 400

186 BJÄRREDSBANAN 1 2001 69 670 -22 304 47 365 82 443 51 402

187 LANDSTINGET 3; Västra stationstorget 2001 71 799 -26 075 45 724 73 147 47 200

189 BRANDSTATIONEN 6; Kävlingevägen 2016 102 318 -6 737 95 581 63 883 45 683

191 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska bostäder 2) 2009 53 737 -10 700 43 037 0 0

192 KRÅKELYCKAN 7; Ribbingska äldreboende 2) 2007 76 126 -24 746 51 380 0 0

200 GÄRDET 20, 22 1981 35 302 -21 090 14 212 161 226 78 426

201 ARKIVET 5 2005 67 402 -23 390 44 012 0 0

202 ARKIVET 5; Mårtenslund 1907/1986 59 077 -21 300 37 777 0 0

203 ARKIVET 5; Österbo 1964 42 661 -13 608 29 052 0 0

204 DÖVSTUMSKOLAN 16 1965/2011 36 171 -6 162 30 009 52 097 30 842

205 KÄLLAN 14 1990 33 104 -16 454 16 649 55 437 33 649

206 GERNANDTSKA LYCKAN 19 1943/2012 64 419 -10 081 54 338 97 302 58 702

207 ARKIVET 5; Dokumentet 1954 12 500 0 12 500 0 0

208 ARKIVET 5; Arkivarien 2017 191 297 -4 399 186 898 0 0

210 SVARVAREN 33 1950 15 472 -6 332 9 140 34 217 20 437

211 SVARVAREN 34 1985 3 897 -2 109 1 788 10 127 5 600

215 HARLÖSABANAN 1 2006/2010 238 644 -47 254 191 389 212 357 144 994

220 LÄRLINGEN 1 1946/1988 9 705 -3 952 5 752 19 289 10 881

230 GRÖDAN 1 1956/2011 34 331 -8 505 25 826 118 610 65 052

231 RIKSVAPNET 3 1967 23 279 -4 730 18 549 45 235 24 201

239 SOFIEBERG 1 2018 198 267 -1 514 196 753 1 414 0

240 SANDRYGGEN 2, 3 1959/2000 31 705 38 482 -42 945 -22 897 27 242 165 389 96 606

241 SANDRYGGEN 2   3) 2007 162 853 -37 609 125 244 159 738 109 800

250 SPJÄLLET 1, POTTUGNEN 2 1963/1993 79 260 14 300 -54 263 -7 074 39 297 269 227 149 866

251 JÖNS OLS 2 2000 32 213 -11 526 20 687 40 141 24 941

260 S:T MÅRTEN 2, 27; Norra 1992/2013 74 458 -44 391 30 067 76 613 49 825

270 LABBEN 1, VÄSTER 2:2 1965/2015 38 678 -9 855 28 824 77 351 40 328

Bostadsom
råde

Färdigställt

Anskaff
ningsvärde

Uppskrivning

Nedskrivning

Num
m

er

Ack värdem
inskning

Varav ackum
ulerad justerad 

värdem
insk pga nedskrivning

Varav ackum
ulerad justerad 

värdem
insk pga uppskrivning

Bokfört restvärde

Taxeringsvärde totalt

Taxeringsvärde byggnader

Bostadsom
råde

Num
m

er

BOSTADSOMRÅDEN 
PER 2018-12-31, TKR  

BILAGA 1
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Bostadsom
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Uppskrivning

Nedskrivning
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Varav ackum
ulerad justerad 

värdem
insk pga nedskrivning

Varav ackum
ulerad justerad 
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insk pga uppskrivning

Bokfört restvärde

Taxeringsvärde totalt

Taxeringsvärde byggnader

280 KLOSTERGÅRDEN 2:19 2011 56 876 -10 079 46 797 0 0

281 REGNBÅGEN 7    4) 1989 102 554 -53 230 49 324 186 237 105 889

283 SNÖDRIVAN 1, SNÖFOGET 1, RIMFROSTEN 1 1965/2004 176 478 -68 324 108 154 454 565 237 513

284 SNÖDRIVAN 2 1998 43 408 -17 553 25 855 62 094 39 088

285 MOLNET 1 1999 28 539 -10 526 18 013 39 936 24 108

290 RÅDHUSRÄTTEN 1–4 1968/2001 144 151 -80 310 63 840 475 130 311 000

294 HÄRADSRÄTTEN 1 2015 74 472 -5 747 68 725 48 600 35 000

295 JORDABALKEN 5, JURYN 1; 
Ladugårdsmarken

1991 127 704 -62 775 64 928 160 874 95 898

296 FODERMARSKEN 1 2005 67 960 -24 405 43 555 5 940 3 090

300 OFFERKÄLLAN 1 1968/2013 122 206 -54 759 67 447 313 141 205 917

301 HILLEBARDEN 1 2006 18 661 -4 990 13 671 6 655 4 030

302 OFFERKÄLLAN 1; Fäladskällan - 122 0 122 0 0

310 KRÄMAREN 1; Fäladstorget 2011 86 751 -35 920 50 831 21 600 16 200

311 BULLERBYN 1 1995 14 264 -8 094 6 170 27 400 21 200

313 BULLERBYN 1; Norra Bullerbyn - 1 620 0 1 620 0 0

340 HAVAMAL 1, 2 1972 52 264 -37 686 14 578 263 889 162 238

341 EDDAN 1, 2 1972 113 369 -31 665 81 704 234 925 145 100

343 HAVAMAL 6 1993 19 681 -9 682 9 999 18 503 12 730

344 HAVAMAL 1; Oden 2014 201 536 -15 945 185 591 116 544 88 320

345 IVAR BENLÖS 1, MAGNUS DEN GODE 1, 
WILLIBALD 1; Kungsgårdarna

1989-90 96 928 -43 208 53 720 109 383 69 713

346 LÅNGSKEPPET 2 2007 76 765 -17 280 59 486 62 769 42 345

347 SNÄCKAN 2 2009 101 505 -20 592 80 913 63 132 46 316

350 HAVAMAL 4; Linero torg, norra 1972 57 831 -27 312 30 519 33 466 29 000

351 HAVAMAL 4; Linero torg, södra 2016 31 771 -1 650 30 121 28 949 24 800

352 HAVAMAL 4; Linero torg, bostäder 2017 170 871 -6 939 163 932 87 988 67 957

365 SOLHÄLLAN 2; Solbacken 2006 70 905 -22 882 48 022 0 0

366 SOLHÄLLAN 2; Linelyckan, Linegården 2011 129 516 -26 180 103 336 0 0

370 JÄGAREN 7 1974 32 201 -16 422 15 778 162 133 99 271

371 JÄGAREN 8 2000 32 350 -16 517 15 833 7 806 5 400

372 JÄGAREN 7 2006 30 601 -7 593 23 008 26 227 16 906

400 UARDA 1, 2 1978-79 68 145 -28 838 39 307 170 695 91 279

401 SOLISTEN 3 1986 87 644 -46 988 40 656 187 853 106 895

402 BYADAMMEN 1, GATEHUSEN 3, 4 ,6, 
KYRKOJORDEN 2; Östra Torns by

1986/2003 46 808 -20 457 26 351 86 662 51 122

405 MODERSMÅLET 1 1992 94 043 -44 624 49 419 111 267 73 822

406 FIOLEN 1   5) 1993 135 206 -64 829 70 377 159 616 102 024

408 ÖSTRA TORN 27:11; Vänorten 2016 47 868 -3 115 44 753 27 145 21 178

410 FLINTYXAN 1–3 1983/2012 150 372 -65 597 84 775 181 630 115 855

411 BOPLATSEN 1 1986 48 361 -26 061 22 300 84 722 54 774

412 FORNBORGEN 1 1988 81 371 -42 650 38 722 148 511 93 451

420 HAMMOCKEN 1 - 14 253 0 14 253 0 0

421 SOLBJER 2; Xplorion - 5 866 0 5 866 0 0

450 ADELSFANAN 1, LIVDRABANTEN 1, 
ÄNKEDROTTNINGEN 2

2011 52 574 -7 932 44 642 29 973 20 393

550 SLÅTTERVALLEN 2 2008 26 573 -6 200 20 374 18 176 14 816

551 DIAKONISSAN 2, KRÄKLAN 1 2013 38 823 -4 341 34 482 28 481 19 073

552 TRILOBITEN 1, AMMONITEN 1; Fossilen 2017 235 161 -7 676 227 485 172 612 128 436

553 NYMFEN 1 - 8 430 0 8 430 0 0

580 MJÖLET 1, BINGEN 1;  Dalby 1981-82 46 471 -23 570 22 901 81 110 54 800

590 HÄLLAN 67; Dalby 1978-79 19 518 -10 764 8 754 48 128 27 120

600 LJUNGEN 1, PRÄSTKRAGEN 1, 
KORNET 1, KROKUSEN 1, CIKORIAN 1, 
LYCKOKLÖVERN 1; Dalby

1963 25 228 -13 165 12 063 113 698 66 268

BILAGA 1
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Not.
1.  Inklusive kollektivhus kostnadsställe 182.
2.  Avtal om anläggningsarrende 191, 192. 
3.  Inklusive kostnadsställe 242.

4.  Inklusive kollektivhus kostnadsställe 282.
5.  Inklusive kollektivhus kostnadsställe 407.
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610 KLOCKAREN 19, 29; Dalby 1963 3 473 -2 302 1 171 14 392 9 656

615 DALBY 30:15, 31:29, 40:12, 60:19; 
Stationsområdet

- 1 294 0 1 294 336 0

616 VATTENRÄNNAN 1, 3; Dalby - 15 158 -2 378 12 779 4 609 1 117

617 KVARNSKON 3; Dalby - 2 450 0 2 450 772 0

620 BYALAGET 1; Dalby 1973 17 917 -9 219 8 698 61 591 40 500

625 PÅSKLILJAN 1; Dalby 1990 29 294 -14 318 14 976 29 228 18 536

626 KVARNSTENEN 1; Dalby 1997/2003 100 884 -38 162 62 721 57 898 37 762

627 HEJDAN 1; Dalby 2010 29 138 -4 874 24 264 22 602 16 380

628 GÄRDESÄNGEN 1; Dalby 2012 88 405 -11 729 76 675 48 285 37 268

629 SKÅNEGÅSEN 1, FÄRSINGEHÄSTEN 1 2015 48 491 -3 145 45 347 26 239 18 967

630 VAPENHUSET 13; S Sandby 1963/2013 51 468 -9 702 41 766 38 630 29 319

631 MYRLILJAN 3, KARDBORREN 1; 
S Sandby

1986 46 842 -23 484 23 358 57 335 36 520

632 TVÄRSKEPPET 1; S Sandby 1992 64 326 -30 333 33 993 50 765 35 107

633 PRÄSTKAPPAN 25; S Sandby 2002 34 538 -11 169 23 369 29 260 19 432

634 TRON 1, ALLMOSAN 1; S Sandby 2004 34 135 -9 953 24 182 29 229 20 239

635 JORDHUMLAN 5; S Sandby 1996 25 841 -10 835 15 006 18 638 13 530

636 RUNDKYRKAN 2; Fästan, S Sandby 1975/2007 77 906 -17 848 60 058 0 0

637 RUNDKYRKAN 2; S Sandby 2013 44 743 -5 461 39 281 23 751 19 400

638 KRYPTAN 10; S Sandby - 10 223 0 10 223 1 558 859

639 HOVTÅNGEN 9, S Sandby 2011 232 0 232 129 0

640 SPINNROCKEN 1, 2; Genarp 1971 6 508 -2 835 3 673 14 726 7 938

641 LINBRÅKAN 6, 7; Genarp 1991 3 208 -1 292 1 916 3 932 2 798

642 GRÄSLÖKEN 1, 2, ÅBRODDEN 2; Genarp 1996/2010 42 377 -11 871 30 506 33 384 23 800

643 ULLEN 1; Genarp 1978 3 756 -2 111 1 645 8 694 5 414

645 GENARP 6:100 1970/2015 29 384 -8 798 20 586 7 483 4 661

646 GENARP 6:100, Borgen; Genarp 2013 32 534 -3 799 28 735 14 160 10 273

647 KUYLENSTJERNA 1 - 2 260 0 2 260 444 0

650 REVINGE 24:13–15, 24:20 1959/1983 16 035 -8 855 7 180 24 283 17 382

655 SANDBY 50:2; Sandby Backe - 14 200 0 14 200 0 0

670 LITERN 1, 7; Veberöd 1989 11 820 -6 302 5 518 9 524 6 916

671 HUMLAN 26; Veberöd 1989 2 093 -1 035 1 059 1 225 909

672 FÅGELHUNDEN 1; Veberöd 1991 44 006 -21 210 22 796 27 229 19 894

673 RUSSET 2; Veberöd 2006 30 860 -7 702 23 158 18 162 13 581

675 GETINGEN 8; Vevrehemmet, Veberöd 1950/1974 51 074 -16 240 34 833 0 0

676 GETINGEN 8; Veberöd 2014 25 651 -2 751 22 900 10 800 9 000

677 MINERALEN; Veberöd 2018 69 454 -880 68 575 30 456 25 770

SUMMA 7 984 337 52 782 0 -2 561 697 0 -29 971 5 475 422 9 727 918 5 934 714

Markanläggningar 30 545 -9 112 21 433

Markinventarier 12 859 -754 12 105

SUMMA 8 027 742 52 782 0 -2 571 564 0 -29 971 5 508 960 9 727 918 5 934 714

BILAGA 1   FORTS.
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Bostadsom
råde

Bostäder, antal

Bostäder, kvm

M
edelyta/lgh, kvm

Årshyra,kr/kvm
 inkl. värm

e

Prim
a lok, antal

Prim
a lok, kvm

Sekunda lok,  antal

Sekunda lok, kvm

Garageplatser, antal

P-platser, antal

Totalt antal uthyrningsenheter

Num
m

er

UTHYRNINGSENHETER 
PER 2018-12-31  

BILAGA 1   FORTS. BILAGA 2

1 RoK, antal

3 RoK, antal

5 RoK, antal

2 RoK, antal

4 RoK, antal

100 Väster 7:1 1 1 561 1

101 Linero temporära 
bostäder

1 1 561 1

102 Traversen 8 1 1 561 1
103 Dalby temporära 

bostäder
1 1 561 1

110 PILELYCKAN 1 16 51 42 3 112 6 984 62 1 055 2 428 41 517 28 183
120 SOLGÅRDARNA 6–9, 

PLÅTSLAGAREN 1, 
SNICKAREN 2, 3

153 213 56 24 446 23 233 52 1 085 2 428 86 1 375 19 28 581

121 SOLGÅRDARNA 5 24 10 34 1 883 55 1 398 3 250 37
122 SNICKAREN 3** 4 16 33 8 61 4 214 69 1 373 1 794 41 6 109
130 LÖVSÅNGAREN 5–8, 

VÄSTER 2:24
33 293 86 2 414 23 697 57 985 9 2 958 41 653 211 36 711

131 LÖVSÅNGAREN 4 15 67 1 1 84 8 019 95 1 031 1 239 85
132 LÖVSÅNGAREN 9 1 1 94 94 1 159 2 6 859 3
134 RIKSDAGEN 1*** 37 35 10 10 92 7 786 85 1 049 3 62 55 33 183
135 EXCELLENSEN 1, 

STATSMINISTERN 
1***

2 95 46 42 3 2 190 15 619 82 1 060 2 85 1 15 87 86 366

136 STATSMINISTERN 4; 
Värpinge centrum

8 4 6 1 19 1 557 82 1 055 7 5 541 3 47 1 30

137 REGERINGEN 1*** 22 34 26 3 85 6 705 79 1 137 50 26 161
138 FINANSMINISTERN 2 25 25
139 RIKSDAGEN 1, Södra** 4 8 6 18 1 539 86 1 462 3 570 9 15 45
150 ÖSTERTULL 39, 42, 

44, 45
10 44 55 14 3 6 132 9 679 73 1 174 13 1 068 11 131 156

151 TRIANGELN 3 6 6 12 955 80 1 219 12
152 S:T MIKAEL 17 5 6 4 15 1 359 91 1 173 15
160 DROTTEN 6, 7*** 39 28 12 2 81 6 312 78 1 201 5 839 16 360 102
161 S:T CLEMENS 30, 31*** 29 39 7 1 76 6 051 80 1 159 6 689 9 1 014 91
162 S:T CLEMENS 11 4 1 1 1 7 657 94 1 005 2 178 2 50 11

170 S:T MÅRTEN 28; Södra 1 32 16 7 3 59 4 564 77 1 206 14 3 301 13 294 58 4 148
180 S:T PETER 31 4 24 8 36 2 124 59 1 166 2 665 1 22 39
181 SPOLETORP 7; Norra 3 19 15 13 2 52 3 794 73 1 355 3 1 556 36 91
182 SPOLETORP 7; 

Russinet
5 15 7 27 1 665 62 1 386 27

183 SPOLETORP 8; Södra 2 3 737 12 14
184 BRANDSTATIONEN 

6*; Kävlingevägen
6 8 1 1 16 1 321 83 1 437 16

185 BRANDSTATIONEN 6; 
Karl XI gatan

26 12 3 41 2 658 65 1 394 41

186 BJÄRREDSBANAN 1 22 13 13 2 50 3 801 76 1 376 1 13 1 7 52
187 LANDSTINGET 3; 

Västra stationstorget
3 11 17 3 1 35 2 390 68 1 414 6 1 060 70 111

189 BRANDSTATIONEN 6**; 
Kävlingevägen

3 27 9 6 45 2 804 62 1 706 1 3 41 6 93

191 KRÅKELYCKAN 7*; 
Ribbingska bostäder

1 20 7 1 29 2 248 78 1 727 11 40

192 KRÅKELYCKAN 7; 
Ribbingska, äldre-
boende

3 4 771 1 232 19 23

200 GÄRDET 20, 22 32 38 23 1 94 7 469 79 1 169 1 85 12 147 107
201 ARKIVET 5; Brunns-

lyckan
3 4 820 3

202 ARKIVET 5; 
Mårtenslund

3 4 415 3

203 ARKIVET 5; Österbo 2 3 728 2
204 DÖVSTUMSKOLAN 16** 33 30 6 1 70 3 249 46 1 214 1 185 10 73 24 105
205 KÄLLAN 14 44 5 49 3 264 67 1 164 3 309 5 48 7 64
206 GERNANDTSKA 

LYCKAN 19**
66 27 2 95 4 669 49 1 280 3 471 11 121 109

207 ARKIVET 5; Dokumentet
208 ARKIVET 5**; Arkivarien 11 13 4 28 1 420 51 1 482 4 6 801 34 12 78
209 ARKIVET 5**; 

Dokumentet
12 26 4 19 61 3 780 62 1 805 4 1 063 65

210 SVARVAREN 33 3 5 8 1 3 20 1 518 76 1 272 4 538 18 150 1 43
211 SVARVAREN 34 3 2 2 7 549 78 1 196 7
215 HARLÖSABANAN 1* 43 64 52 12 171 9 908 58 1 554 2 491 6 11 74 253
219 INNERSTADEN 5:5, 5:18 65 65
220 LÄRLINGEN 1 6 18 24 1 296 54 1 095 8 88 32
230 GRÖDAN 1 41 75 24 3 143 8 001 56 1 069 2 400 15 87 27 28 215
231 RIKSVAPNET 3 46 20 66 3 120 47 995 1 409 5 138 72
239 SOFIEBERG 1** 15 19 18 1 53 2 597 49 1 502 3 6 053 5 61
240 SANDRYGGEN 2, 3*** 35 2 89 33 3 162 11 604 72 1 134 1 640 12 210 22 197

6–7 RoK, antal
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241 SANDRYGGEN 2; 
Karhögstorg

31 15 17 63 4 300 68 1 518 6 436 74 143

242 SANDRYGGEN 2; 
seniorboende

32 4 2 38 2 379 63 1 542 3 1 449 1 35 42

250 SPJÄLLET 1, 
POTTUGNEN 2***

28 50 144 56 278 19 031 68 1 067 4 232 40 869 123 445

251 JÖNS OLS 2 20 9 5 34 2 195 65 1 257 46 15 95
260 S:T MÅRTEN 2, 27; 

Norra**
2 4 5 8 19 2 083 110 1 091 17 3 955 11 141 9 56

270 LABBEN 1, VÄSTER 2:2* 18 36 18 72 5 782 80 1 121 41 479 12 125
280 KLOSTERGÅRDEN 2:19 1 4 057 1
281 REGNBÅGEN 7*** 56 46 22 9 133 10 304 77 1 155 13 419 97 89 332
282 REGNBÅGEN 7***; 

kollektivhus
3 2 5 7 3 20 1 530 77 1 160 20

283 SNÖDRIVAN 1, 
SNÖFOGET 1, 
RIMFROSTEN 1***

125 87 204 78 494 32 322 65 988 1 79 83 1 267 175 113 866

284 SNÖDRIVAN 2*** 3 20 23 12 58 3 968 68 1 232 1 91 5 74 64
285 MOLNET 1*** 8 8 8 5 29 2 389 82 1 234 14 41 84
290 RÅDHUSRÄTTEN 1–4 15 115 146 157 61 494 45 670 92 932 10 3 226 168 5 070 318 84 1 074
294 HÄRADSRÄTTEN 1** 24 24 48 3 175 66 1 376 34 82
295 JORDABALKEN 5, 

JURYN 1; Ladugårds-
marken

84 45 22 2 4 157 12 277 78 1 067 1 56 3 94 71 326

296 FODERMARSKEN 1 3 3 174 58 1 378 4 4 438 14 21
300 OFFERKÄLLAN 1** 88 196 68 352 30 619 87 1 018 2 614 124 1 318 377 22 877
301 HILLEBARDEN 1*** 5 5 394 79 1 228 2 475 7 14
310 KRÄMAREN 1; 

Fäladstorget*
10 12 1 1 24 1 387 58 1 440 18 5 354 9 256 1 52

311 BULLERBYN 1 5 7 12 693 58 1 180 1 1 286 13
340 HAVAMAL 1, 2 28 198 67 51 14 358 23 932 67 946 66 1 698 140 146 710
341 EDDAN 1, 2** 26 153 63 70 11 323 22 451 70 1 041 61 1 849 29 151 564
343 HAVAMAL 6 1 16 5 22 1 425 65 1 155 2 104 24
344 HAVAMAL 1, 2 Oden** 36 33 24 6 99 5 862 59 1 449 10 1 512 109
345 IVAR BENLÖS 1, 

MAGNUS DEN GODE 
1, WILLIBALD 1, 
Kungsgårdarna***

62 34 12 6 114 8 718 76 1 060 5 690 73 41 233

346 LÅNGSKEPPET 2* 28 28 8 64 4 475 70 1 204 26 26 116
347 SNÄCKAN 2* 2 33 27 4 66 4 013 61 1 398 1 125 32 30 129
350 HAVAMAL 4; Linero 

torg, norra
17 5 449 17

351 HAVAMAL 4; Linero 
torg, södra

1 2 470 1

352 HAVAMAL 4**: Linero 
torg, bostäder

19 32 31 82 4 360 53 1 556 5 827 51 138

365 SOLHÄLLAN 2; 
Solbacken

3 4 660 1 82 4 8

366 SOLHÄLLAN 2; Line-
lyckan, Linegården

5 8 660 5

370 JÄGAREN 7* 25 139 64 228 15 339 67 936 2 107 62 486 60 141 493
371 JÄGAREN 8*** 3 8 11 602 55 1 250 2 2 437 13
372 JÄGAREN 7*; 

markbostäder
8 4 9 21 1 686 80 1 245 21

400 UARDA 1**, 2 75 47 38 160 13 737 86 982 1 322 37 217 54 92 344
401 SOLISTEN 3*** 74 53 36 9 172 12 543 73 1 156 2 161 1 12 101 67 343
402 BYADAMMEN 1, 

GATEHUSEN 3, 4, 6, 
KYRKOJORDEN 2; 
Östra Torns by*

28 9 19 56 5 744 103 952 1 39 96

405 MODERSMÅLET 1 48 28 24 4 104 8 996 86 1 062 3 453 1 112 49 57 214
406 FIOLEN 1 60 50 18 8 136 10 581 78 1 103 2 330 2 10 67 87 294
407 FIOLEN 1; kollektivhus 5 10 7 2 24 1 850 77 1 094 24
408 ÖSTRA TORN 

27:11**; Vänorten
4 8 4 16 908 57 1 588 3 642 4 12 14 37

410 FLINTYXAN 1–3* 68 88 42 4 202 15 554 77 994 8 1 554 3 89 81 74 368
411 BOPLATSEN 1* 40 34 25 1 100 7 079 71 1 085 2 163 74 28 204
412 FORNBORGEN 1 74 47 37 158 12 513 79 1 081 1 184 62 57 278
450 ADELSFANAN 1, 

LIVDRABANTEN 1, 
ÄNKEDROTTNINGEN 2*

6 13 4 23 1 888 82 1 330 2 461 3 28

500 VÄSTER 3:32; 
Gasverket

77 77

510 DAMMGÅRDEN 11 56 56
550 SLÅTTERVALLEN 2* 3 3 6 424 71 1 352 2 565 9 17
551 DIAKONISSAN 2, 

KRÄKLAN 1*
6 8 5 19 1 526 80 1 518 19

BILAGA 2

1 RoK, antal

3 RoK, antal

5 RoK, antal

2 RoK, antal

4 RoK, antal

6–7 RoK, antal
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552 TRILOBITEN 1**, 
AMMONITEN 1**; 
Fossilen

36 52 63 14 165 10 308 62 1 402 5 1 026 1 32 84 255

553 NYMFEN 1** 10 7 17 745 44 1 667 37 54
580 MJÖLET 1, 2, BINGEN 1; 

Dalby
46 39 30 7 122 9 875 81 932 1 174 34 96 253

590 HÄLLAN 67*; Dalby 20 46 66 5 138 78 828 1 17 47 42 156
600 LJUNGEN 1, PRÄST-

KRAGEN 1, KORNET 1, 
KROKUSEN 1, CIKOR-
IAN 1, LYCKOKLÖ-
VERN 1; Dalby

48 12 70 28 2 160 10 747 67 1 085 1 17 161

610 KLOCKAREN 19, 29; 
Dalby

2 11 2 15 847 56 895 9 24

615 DALBY 30:15, 31:29, 
40:12, 60:19

1 1 080 1

616 VATTENRÄNNAN 
1 & 3; Dalby

1 1 180 180 500 3 402 3 1 175 7

620 BYALAGET 1***, 
Dalby

34 41 31 12 118 7 656 65 929 1 140 11 256 102 232

625 PÅSKLILJAN 1*; 
Dalby

15 11 10 36 2 901 81 933 20 20 76

626 KVARNSTENEN 1; 
Dalby

32 22 12 5 71 5 589 79 995 2 3 760 39 43 155

627 HEJDAN 1*; Dalby 3 12 4 19 1 558 82 1 316 19
628 GÄRDESÄNGEN 1*; 

Dalby
9 15 8 4 36 3 075 85 1 390 2 539 2 40

629 SKÅNEGÅSEN 1*, 
FÄRSINGEHÄSTEN 1*; 
Dalby

7 7 9 23 1 900 83 1 466 2 25

630 VAPENHUSET 13**; 
S Sandby

14 23 15 4 56 3 285 59 1 134 4 655 15 383 27 30 132

631 MYRLILJAN 3, KARD-
BORREN 1; S Sandby

21 35 1 15 72 5 711 79 1 019 47 37 156

632 TVÄRSKEPPET 1; 
S Sandby

1 18 27 17 63 4 730 75 1 031 3 441 2 118 35 34 137

633 PRÄSTKAPPAN 25; 
S Sandby

16 16 4 36 2 472 69 1 190 20 21 77

634 TRON 1*, ALLMOSAN 1*; 
S Sandby

16 10 4 30 2 227 74 1 155 2 32

635 JORDHUMLAN 5***; 
S Sandby

16 9 1 3 29 2 140 74 972 1 47 8 17 55

636 RUNDKYRKAN 2; 
Fästan, S Sandby

2 4 398 6 8

637 RUNDKYRKAN 2**; 
S Sandby

14 14 28 1 832 65 1 456 21 49

640 SPINNROCKEN 1, 2*; 
Genarp

8 13 10 31 2 102 68 938 15 46

641 LINBRÅKAN 6*, 7*; 
Genarp

2 4 6 432 72 968 6

642 GRÄSLÖKEN 1*, 2*, 
ÅBRODDEN 2*; Genarp

7 24 7 38 2 736 72 1 094 24 19 81

643 ULLEN 1; Genarp 6 10 16 1 205 75 927 1 20 7 24
645 GENARP 6:100**: 

Genarp
1 13 14 872 62 1 061 14

646 GENARP 6:100** 
Borgen; Genarp

9 10 19 1 225 64 1 479 32 51

650 REVINGE 24:13–15, 
24:20; S Sandby

8 16 19 15 58 4 301 74 846 1 13 3 60 33 36 131

655 SANDBY BACKE
670 LITERN 1, 7*; Veberöd 4 6 6 16 1 370 86 905 6 11 33
671 HUMLAN 26*; Veberöd 3 3 182 61 950 3
672 FÅGELHUNDEN 1*; 

Veberöd
22 11 8 4 45 3 643 81 944 2 188 28 22 97

673 RUSSET 2*; Veberöd 10 14 24 1 708 71 1 220 24
675 GETINGEN 8 Vevre-

hemmet; Veberöd
3 3 676 3

676 GETINGEN 8**; Veberöd 12 4 16 947 59 1 435 16 32
677 ORDOVICIUM 1*, 

SILUR 1*, KARBON 1*, 
PERM 1*, KAMBRIUM 
1*; Dalby

6 17 14 37 3 066 83 1 502 5 42

TOTALT ANTAL 1 045 3 808 3 111 1 466 247 18 9 695 689 733 71 1 107 309 140 634 1 104 22 389 3 556 2 821 17 485
Fördelning procent 10,8 % 39,3 % 32,1 % 15,1 % 2,5 % 0,2 %

BILAGA 2

*       Hyra exklusive värme och varmvatten
**    Hyra exklusive varmvatten
***  Hyra exklusive värme, inklusive varmvatten

Antalet garage- och parkeringsplatser exkluderar besöks-, handikapp- MCplatser och cykelboxar

1 RoK, antal

3 RoK, antal

5 RoK, antal

2 RoK, antal

4 RoK, antal

6–7 RoK, antal
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BILAGA 3

ANALYS AV BOKSLUT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2018-12-31

Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2018 Bokslut 2017
Förändring 
2017–2018 Budget 2019

tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm

Hyror, brutto 990 510 1 167 945 166 1 140 2 % 1 053 077 1 214

Övriga intäkter 43 598 51 28 310 34 50 % 10 520 12

 

Underhåll inkl underhålls-
återbäring

-159 579 -188 -193 732 -234 -19,6 % -170 761 -197

Reparationer -48 063 -57 -48 612 -59 -3,5 % -51 897 -60

Fastighetsskötsel -50 095 -59 -45 652 -55 7,1 % -54 313 -63

Sophantering, sotning -19 750 -23 -19 830 -24 -2,8 % -22 136 -26

Städning -15 829 -19 -15 726 -19 -1,8 % -18 378 -21

Bränsle, värme -90 878 -107 -92 863 -112 -4,5 % -96 828 -112

Vatten -27 712 -33 -24 244 -29 11,6 % -29 531 -34

El -16 225 -19 -15 103 -18 4,8 % -19 758 -23

Fastighetsskatt -24 248 -29 -23 999 -29 -1,4 % -25 907 -30

Försäkringar (sak) -13 426 -16 -9 992 -12 31,1 % -12 870 -15

Administration -106 682 -126 -96 100 -116 8,3 % -126 422 -146

Outhyrt -7 465 -9 -6 238 -8 16,8 % -6 178 -7

Avskrivna fordringar -1 113 -1 -1 022 -1 6,3 % -1 245 -1

Hyresgästernas medel -3 188 -4 -3 307 -4 -5,9 % -3 939 -5

Antenn-avg, kabel-TV -7 422 -9 -6 343 -8 14,2 % -7 220 -8

Övriga kostnader -6 757 -8 -4 680 -6 40,9 % -4 954 -6

Avskrivning -175 037 -206 -173 250 -209 -1,4 % -193 598 -223

Återföring nedskrivning 7 950 10 -100,0 %

   

Rörelseresultat 260 639 307 200 732 242 26,8 % 217 664 251

   
Räntor och likn. res. poster -57 267 -67 -73 812 -89 -24,2 % -61 100 -70

Ränteintäkter 72 0 60 0 100 0

Resultat efter finansiella poster 203 444 240 126 980 153 56,6 % 156 664 181

   

Periodiseringsfond -11 677 -14 12 095 15 -191,7 % 28 234 33

Skatt -41 505 -49 -30 855 -37 32,1 % -33 173 -38

Årets resultat 150 262 177 108 220 131 35,6 % 151 725 175

   
Drift, exkl skatter och outhyrt -316 262 -372 -290 612 -351 6,2 % -352 662 -406

Underhåll inkl underhållsrabatt -159 579 -188 -193 732 -234 -19,6 % -170 761 -197

Värme -90 878 -107 -92 863 -112 -4,5 % -96 828 -112

Totalt -566 718 -667 -577 206 -696 -4,2 % -620 251 -715

Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler 849 118 828 748 867 560
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FEMÅRSÖVERSIKT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2018-12-31

2018 2017 2016 2015 2014*

RESULTATRÄKNING (MKR)

Bostadshyror 754 731 704 685 665

Lokalhyror 208 187 183 178 183

Garage och parkeringsplatser 24 22 21 20 18

Intäktsreduktioner -14 -12 -12 -10 -10

Övriga intäkter 51 36 18 18 29

Nettoomsättning 1 022 964 914 891 885

Driftskostnader -414 -390 -365 -343 -336

Underhållskostnader -149 -183 -188 -182 -183

Fastighetsskatt -24 -24 -23 -22 -22

Summa förvaltningskostnader -587 -598 -576 -547 -541

Driftnetto 436 366 338 344 344

Avskrivning fastigheter, inventarier -175 -173 -151 -141 -140

Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 0 8 20 0 0

Rörelseresultat 261 201 207 203 204

Resultat finansiella omsättningstillg. 0 0 0 0 1

Räntekostnader och likn res.poster -57 -74 -85 -97 -101

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 203 127 122 106 104

Bokslutsdispositioner -12 12 14 14 -9

Skatt på årets resultat -42 -31 -30 -30 -18

ÅRETS RESULTAT 150 108 105 90 77

BALANSRÄKNING (MKR)

Materiella anläggningstillgångar 6 307 5 759 5 370 4 962 4 586

Finansiella anläggn.tillgångar 10 1 2 19 8

Omsättningstillgångar 314 354 258 187 271

Summa tillgångar 6 631 6 114 5 630 5 168 4 865

Eget kapital 1 531 1 382 1 275 1 180 1 092

Obeskattade reserver 153 141 153 167 181

Avsättningar 45 33 33 16 14

Långfristiga skulder 4 555 4 255 3 900 3 550 3 350

Kortfristiga skulder 347 304 269 255 228

Summa skulder och eget kapital 6 631 6 114 5 630 5 168 4 865

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014
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31 DECEMBER 2018 2017 2016 2015 2014*

Anskaffningsvärde fastigheter (mkr) 8 027 6 933 6 943 6 551 6 373
Bokfört värde fastigheter (mkr) 5 509 5 268 4 727 4 445 4 403
Bedömt värde fastigheter vid värdering (mkr) 13 124 11 536 10 392 9 902 9 548

Antal lägenheter 9 695 9 551 9 275 9 121 9 038
Antal prima lokaler 313 296 293 282 280
Antal sekunda lokaler 1 104 1 109 1 100 1 095 1 079
Antal garage + p-platser 6 377 6 575 6 427 6 276 6 284

Summa uthyrningsobjekt 17 489 17 531 17 095 16 774 16 681

Yta bostäder 1000-tal kvm 690 681 664 654 648
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 147 133 129 127 125
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 22 22 20 21

Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 859 836 814 801 794

Antal nyproducerade lägenheter 339 271 164 81 66
Antal nyproducerade särskilda boende 13 88 17 22 10

Summa 352 359 181 103 76

INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)

Fastighetsförvärv (inkl mark) 15 31 33 49 28
Ny- och ombyggnad 388 674 376 132 185
Summa investeringar 403 705 409 181 213

NYCKELTAL

Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,9 % 3,3 % 3,7 % 3,9 % –

Direktavkastning fastigheter 7,9 % 6,9 % 7,1 % 7,7 % 7,5 %

Direktavkastning på totalt kapital 6,6 % 6,5 % 6,5 % 6,9 % 7,1 %

Finansiering
Soliditet 24,9 % 24,4 % 24,8 % 25,4 % 25,3 %
Belåningsgrad summa tillgångar 74 % 75 % 74 % 74 % 74 %
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 32,8 % 35,0 % 35,6 % 34,2 % 33,0 %

Räntetäckningsgrad, ggr 8,8 5,0 3,6 3,6 3,4

Förvaltning

Uthyrningsgrad, bostäder 99,8 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

Uthyrningsgrad, lokaler 99,3 % 99,3 % 98,9 % 99,3 % 99,2 %

Omflyttning, bostäder 9,6 % 10,1 % 9,7 % 11,1 % 10,2 %

Bostadshyra, kr/kvm 1 109 1 093 1 076 1 061 1 035

Underhållskostnad, kr/kvm 175 221 233 229 230

Driftskostnad, kr/kvm 456 435 428 415 406

Effektivitet

Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 513 442 418 432 414

Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 128 135 134 138 138
El, kWh/kvm 13,6 13,9 14,6 15 16
Vatten, liter/kvm 1 501 1 495 1 560 1 530 1 560

FASTIGHETSUPPGIFTER

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014
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INTÄKTER (MKR)
BOSTÄDER INKL. REDUKTIONER
LOKALER
GARAGE, P-PLATSER OCH ÖVR.

FÖRVALTNINGSKOSTNADER
DRIFTKOSTNADER
UNDERHÅLLSKOSTNADER
FASTIGHETSSKATT

ÅRETS RESULTAT (MKR)

FASTIGHETSVÄRDEN OCH SOLIDITET
ANSKAFFNINGSVÄRDE FASTIGHETER
BOKFÖRT VÄRDE FASTIGHETER
SOLIDITET

INVESTERING BYGGNADER OCH MARK
NY- OCH OMBYGGNAD
FÖRVÄRV

DRIFTNETTO
enl SABO, inkl sek. lok

DIREKTAVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014
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GRI-REFERENS SIDA

GRI STANDARD 102 GENERELLA UPPLYSNINGAR 

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn 6

102-2 Varumärken, produkter och tjänster 6

102-3 Huvudkontorets säte 6

102-4 Verksamhetsländer 6

102-5 Ägarstruktur och företagsform 6

102-6 Marknader 6

102-7 Organisationens storlek 6

102-8 Personalstyrka 6

102-9 Organisationens värde- och leverantörskedja 10

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen under perioden 64

102-11 Försiktighetsprincipen 13

102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under www.lkf.se

102-13 Medlemskap www.lkf.se

102-14 Vd-ord 8

102-16 Värderingar och etiskt uppförande 12, 62

102-18 Organisationens styrningsstruktur 12

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar

102-46 Process för att identifiera innehåll 18

102-47 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna 18

102-48 Förändrad information från tidigare redovisning 18

102-49 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar 18

Intressentrelationer

102-40 Organisationens intressenter 14

102-41 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal 14

102-42 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter 14

102-43 Metod för intressentdialog 14

102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp 14

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer 
för hållbarhetsrapportering samt i enlighet med krav på Hållbarhetsrapport i Årsredovisningslagen 
kap.6. Rapporten är upprättad i enlighet med GRI:s riktlinjer, Sustainability Reporting Standards 2016, 
nivå Core. Data och information som presenteras har samlats in under 2018.

GRI-indexet ger hänvisningar beträffande standardupplysningar om företaget och bolagsstyrning, 
samt upplysningar om LKF´s väsentliga aspekter. 

GRI STANDARDS INDEX

GRI-INDEX
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Redovisningens profil och omfattning

102-45 Bolag som omfattas av redovisningen 2

102-50 Redovisningsperiod 2

102-51 Tidpunkt för senaste redovisning 2

102-52 Redovisningsfrekvens 2

102-53 Kontaktperson 2

102-54 Val av rapporteringsnivå 2

102-55 GRI-index 106–108

102-56 Ev externt bestyrkande 2

GRI STANDARD 200 EKONOMI / 103 STYRNING

GRI 201 Ekonomiskt resultat

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde 72

103-1/-2/-3 Styrning 12

GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan 26

103-1/-2/-3 Styrning 12

GRI 205 Anti-korruption

205-2 Kommunikation och träning i anti-korruption 13

103-1/-2/-3 Styrning 64

GRI 206 Anti-konkurrens

206-1 Rättsfall kopplade till anti-konkurrens 13

103-1/-2/-3 Styrning 13

GRI STANDARD 300 MILJÖ / 103 STYRNING

GRI 301 Material

301-1 Produkters och tjänsters miljöprestanda 30, 36

103-1/-2/-3 Styrning 31, 36

GRI 302 Energi

302-1 Energiförbrukning inom organisationen 58

302-3 Energiintensitet 58

302-4 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering 54, 58

302-5 Minskning i energibehov för produkter och tjänster 36

103-1/-2/-3 Styrning 54

GRI 305 Växthusgasutsläpp

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 61

305-2 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 61

305-3 Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 61

103-1/-2/-3 Styrning 54

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA >>
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GRI-INDEX

GRI 306 Avfall

306-2 Avfallshantering 44–48, 60

103-1/-2/-3 Styrning 45

GRI 308 Leverantörer

308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav 13

308-2 Negativa konsekvenser i leverantörskedja och vidtagna åtgärder 13

103-1/-2/-3 Styrning 13

GRI STANDARD 400 SOCIAL HÅLLBARHET / 103 STYRNING

GRI 401 Anställning

401-1 Antal anställda och personalomsättning 68

103-1/-2/-3 Styrning 62, 64

GRI 403 Hälsa och säkerhet

403-2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall 69

103-1/-2/-3 Styrning 64

GRI 404 Utbildning

404-2 Program och utbildningar för anställdas utveckling 65

103-1/-2/-3 Styrning 63

GRI 405 Mångfald

405-1 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare 68

103-1/-2/-3 Styrning 64

GRI 413 Lokalsamhället

413-1 Aktivitet för lokal samhällsutveckling 35, 38

103-1/-2/-3 Styrning 35

GRI 415 Offentliga beslut

415-X Påverkan på offentliga beslut 35

103-1/-2/-3 Styrning 12–13

GRI 416 Hälsa och säkerhet

416-1 Produkter som är bedömda ur hälso-/säkerhetsperspektiv 30, 35

103-1/-2/-3 Styrning 31, 35

Trygghet och trivsel

Egen indikator: Upplevd trygghet och trivsel 17, 26

103-1/-2/-3 Styrning 26





Lunds Kommuns Fastighets AB (publ)

Box 1675, 221 01 Lund

Tel vxl: 046-35 85 00

www.lkf.se


