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Hållbarhet handlar om både det lilla och det stora. 
Å ena sidan en förenklad och mer hållbar vardag, för 
alla. Å andra sidan klimatfrågor på en global nivå. 
Det som görs i det lilla påverkar det stora och tvärtom.

Ett tryggt och hållbart boende är centralt för att kunna 
leva ett gott liv. Därför är det viktigt att vi på LKF är 
lyhörda för våra hyresgästers önskemål och behov.

Minst lika viktigt är det att vår egen organisation 
fungerar så bra som möjligt, såväl ekonomiskt som 
ekologiskt och socialt. När vi arbetar hållbart och mår 
bra på jobbet tror vi att det sprider sig till dem vi 
möter i vår vardag.

LKF har sedan drygt 70 år arbetat med att bygga hus 
som håller länge och som underhålls klokt. Dessutom 
arbetar vi på olika sätt med att skapa förutsättningar 
för trygga och trevliga bostadsområden och tar aktiv 
del i utvecklingen av Lund. Omskrivet i företagets tre 

mål så arbetar LKF för att skapa attraktiva hem, bygga 
fler bostäder och skapa ett bättre Lund.

Mer konkret handlar detta till exempel om att: skapa en 
bra dialog mellan oss och våra hyresgäster, arrangera 
vårfester och andra bosociala aktiviteter, se över vilka 
material vi använder när vi bygger, testa nya klimat
smarta lösningar som tvättmedelsfri tvätt och cykel
pooler, se till att våra fastigheter drivs så energismart 
som möjligt, utveckla vår satsning på solceller, under
lätta för återbruk och källsortering. Och mycket, 
mycket mer.

För om hållbarheten inte fungerar i det lilla, i vardagen, 
så fungerar den inte heller på ett större plan. Och vi på 
LKF vill verkligen vara med och skapa en hållbar vardag 
för såväl våra hyresgäster som för vår personal och våra 
intressenter. Insatser som vi hoppas kan vara med och 
göra ett globalt avtryck.

VÅR HÅLLBARA VARDAG
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ETT HELÄGT KOMMUNALT FASTIGHETSBOLAG
Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), LKF, bildades 1947 
och är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har 
en politiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfull
mäktige fastställer LKFs ägardirektiv.

CIRKA 40 PROCENT AV HYRESMARKNADEN
LKF har totalt 9 912 (9 695) lägenheter, vilket betyder att 
fler än 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.

Bostadsbeståndet motsvarar cirka 40 procent av 
hyresrätterna i kommunen, vilket gör oss till den enskilt 
största aktören på hyresrättsmarknaden i kommunen.  
Andra stora aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF 
(studentbostäder), Akelius och Paulssons Fastigheter. 
Totalt finns det cirka 62 300 bostäder i Lunds kommun 
varav nästan 70 procent utgörs av lägenheter i flerbo
stadshus och specialbostäder. Av dessa är 45 procent 
hyresrätter, 30 procent bostadsrätter och 25 procent 
äganderätter. 

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

LKFS VISION

FLER OCH 
BÄTTRE HEM

LKF I KORTHET

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.

9 912

14,3

MEDARBETARE
LKF har 246 medarbetare

246
Lägenheter totalt

Miljarder kronor

20000
Lundabor bor hos oss

Fler än

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 8 586

STÅNGBY 23

SÖDRA 
SANDBY 314 REVINGE 58

DALBY 667

VEBERÖD 141

GENARP 124

ANTAL LÄGENHETER

2019 uppgick marknadsvärdet på LKFs 
fastighetsbestånd till cirka 14,3 (13,1) 
miljarder kronor enligt gjord värdering.
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ETT ÅR MED FOKUS PÅ KUNDER, 
STARKA TEAM OCH ARBETSGLÄDJE 
Under 2019 har delar av LKFs organisation förändrats för att bättre 
kunna möta kundernas behov, nu och i framtiden. Fokus med vår 
nya organisation är att förenkla för kunder och leverera ännu bättre 
service. Men även att skapa organisatoriska starka team med ökade 
möjligheter till samarbete och ännu mer arbetsglädje. Förändringen 
består i huvudsak av att vi har gått från tre till två fastighetsområden 
och att skapandet av ett kundcenter.

85% – LKFs HÖGSTA SERVICEINDEX 
NÅGONSIN
Varje år sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 
2019 fick vi vårt högsta serviceindex någonsin! 
85% av våra kunder är nöjda med vår service – ett betyg som vi är 
mycket stolta över. Även tryggheten har ökat från ett redan högt 
betyg på 81 till 82%. LKF nominerades till Högsta Produktindex och 
Högsta Lyft Serviceindex i ett av branschens stora benchmarkevent 
och vann Kundkristallen för Högsta Produktindex.

LKFs styrelse har under 2019 beslutat att satsa på ett colivingprojekt 
på Brunnshög, Lunds nya, hållbara stadsdel. När projektet är färdig
byggt 2022 kommer ca 70 unga vuxna, mellan 2035 år, intresse
matchas till ett  yteffektivt boende med gemensamt kök/vardagsrum 
och olika delningstjänster. Syftet med Colivingkonceptet är att under
lätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden till en rimlig 
kostnad och bidra till en ökad social hållbarhet.

LKF FÖRST UT I SÖDRA SVERIGE 
ATT TESTA COLIVING

Under 2019 har LKF arbetat aktivt med att öka sin kunskap om klimat
påverkan i byggprocessen. Bland annat ett kommande lagkrav på en 
klimatdeklaration för byggprojekt driver frågan framåt. LKF har i ett 
projekt tillsammans med leverantören Otto Magnusson studerat 
klimatpåverkan under hela byggprocessen, från tillverkning av bygg
material, transporter fram till byggnadens färdigställande. LKF är 
också en av nio testpiloter i projektet ”Klimatkrav i upphandling till 
rimlig kostnad” som drivs av Sveriges Allmännytta.

VILKEN KLIMATPÅVERKAN 
HAR BYGGPROCESSEN?

Att skapa socialt hållbara bostadsområden är ett av LKFs övergripande 
mål. Genom att skapa fler naturliga möten mellan grannar skapas för
utsättningar för ökad trivsel och trygghet i bostadsområdena. Ett 
sätt är de vårfester som LKF och de lokala hyresgästföreningarna 
arrangerar i ett tiotal av LKFs bostadsområden. Temat för 2019 var 
biologisk mångfald och många olika aktiviteter och prova påidrott  
erbjöds hyresgästerna. 

VÅRFESTLIGT MED BIOLOGISK 
MÅNGFALD SOM TEMA

85%
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VÄL RUSTADE 
SER VI FRAMÅT

Med en tillbakablick på mitt första hela 
arbetsår på LKF känner jag mig otroligt 
stolt och inspirerad. 2019 har präglats av 
hårt arbete och många goda initiativ; det 
känns som om vi verkligen är på gång och 
att vi står starkt rustade inför framtiden. 
LKF är fullt av initiativrika människor; ny
fikna och redo att utveckla både sig själva 
och företaget.

Vi gör ett starkt 2019. Vårt ekonomiska 
resultat ligger helt i nivå med målen i vår 
strategiplan. När det gäller målet om att 
ha en fossilbränslefri förvaltning den 31 
december 2020 så är vi i princip redan där. 

Det som återstår är att ersätta företagets 
gräsklippare och mindre verktyg med 
fossilfria alternativ, vilket sker under 2020.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade vi 565 
bostäder under produktion. Sett över den 
senaste femårsperioden har vi kunnat hålla en 
hög byggtakt, med cirka 300 byggstartade 
lägenheter per år. Inför 2020 har vi många 
byggprojekt på gång.

EKONOMISKT, EKOLOGISKT OCH 
SOCIALT
När det gäller hållbarhet är det viktigt för 
oss att ta ett helhetsperspektiv; vi vill vara 
såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt 
hållbara. I hållbarhetsarbetet har LKF flera 
mål och utmaningar. Ett tydligt mål är att 
vår egen förvaltning ska vara fossilbränslefri 
till 2020. Vi försöker också göra vår nypro
duktion mer klimatsmart. Det har vi arbetat 
med i flera projekt, bland annat med vår 
totalentreprenör Otto Magnusson Bygg 
AB, men även med Sveriges Allmännytta. 
En stor möjlighet är att vi i vårt pilotbygge 
Xplorion kan testa flera klimatsmarta lös
ningar, bland annat solceller i kombination 
med laddningsbara batterier. I dagsläget är 
LKF det skånska fastighetsbolag med mest 
installerad effekt i solceller. Via solceller 
i vårt bestånd uppnår vi, vid årsskiftet 
2019/2020, en installerad effekt på 1 419 kW.

Dessutom vill vi underlätta för våra hyres
gäster att leva klimatsmart, bland annat 
via olika lösningar för avfallshantering och 

återbruk. Vi vill också skapa bättre förut
sättningar för mobilitet, via exempelvis cykel 
och bilpooler samt en bättre laddnings
struktur. Detta kombinerar vi med olika 
satsningar på social hållbarhet, för att få 
hyresgästerna att känna sig trygga i sina hem 
och inkluderade i utvecklingen av sina bo
stadsområden. 

KLIMAT- OCH ENERGIKICKEN
Sett till vad som hänt under året har jag 
Klimat och energikicken i färskt minne, 
Allmännyttans årliga konferens som LKF var 
värd för i november. Över 300 deltagare kom 
till Lund, vilket gav oss möjlighet att visa upp 
både vår stad och delar av det vi arbetar 
med. Att jag anmälde LKF till här värdskapet 
hänger ihop med en av mina hjärtefrågor: 
att visa upp allt bra som sker på LKF. 

När det gäller företagets kommunikation 
har vi under 2019 börjat att arbeta mer med 
film och rörlig media. Vi vill kommunicera 
långsiktigt och genomtänkt i våra kanaler 
samt vara lättrörliga i vårt arbetssätt. Allt för 
att nå effekt – både för analoga och digitala 
kanaler samt för intern och extern kom
munikation – och helt i linje med tanken om 
öppenhet. 

Bland övriga händelser från 2019 vill jag 
nämna att vi tilldelades Kundkristallen, för 
vårt arbete med kundservice. Jag vill varmt 
tacka alla engagerade medarbetare och 
våra hyresgäster för både förtroende och 
delaktighet. Vi var ett tjugotal personer 

VD HAR ORDET
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som reste till Stockholm för att ta emot 
priset i februari och det känns fortfarande 
som årets stolthet. När det gäller kunden
käten för 2019 så har vi höjt oss ytterligare 
och fått vårt högsta serviceindex någonsin 
– 85 procent, vilket motsvarar en ökning med 
1,6 procentenheter! Ett betyg som vi är 
mycket stolta över och som visar att vårt 
arbete med ständiga förbättringar och 
stort kundfokus ger effekt.

ORGANISATIONSUTVECKLING 
MED KUNDFOKUS
Så gott som hela 2019 har vi arbetat med att 
utveckla vår organisation, som kompletterar 
omorganisationen 2016. LKF har växt mycket, 
vilket kräver en lite förändrad organisation. 
Under 2019 har de sista pusselbitarna fallit 
på plats och våra ledord – kundfokus, starka 
team och arbetsglädje – börjar sippra ned i 
hela organisationen. Arbetet med vårt nya 
kundcenter är en del av de här förändring
arna. Tanken är att det ska bli lätt och tydligt 
för kunden hur de kan nå oss, både digitalt 
och när de vill träffa oss fysiskt. Kundcenters 
nya chef anställdes under hösten och jag ser 

fram emot att följa gruppens utveckling. 
Under 2019 har vi, parallellt med organi

sationsutvecklingen, arbetat mycket med 
utbildning i ledarskap. Vi vill ha modiga 
chefer! Under 2020 arbetar vi vidare med 
affärsmannaskap, genom en utbildning för 
alla medarbetare. Samtidigt som vi behöver 
bli bättre på att göra rätt saker i rätt tid, 
vill vi också gå från ett fokus på kostnader 
till att se mer till resultat. 

Något som också präglat 2019 är vår ambi
tion att arbeta aktivitetsbaserat. Just nu är 
vi ett tjugotal personer som börjat gå över 
till detta arbetssätt och fler är nyfikna. När 
vi om cirka två år flyttar in på vårt nya kontor 
på Brunnshög ska kontoret vara anpassat 
efter ett aktivitetsbaserat arbete. Det känns 
bra att vi har god tid att testa oss fram. En 
annan viktig sak i vårt nya sätt att arbeta är 
att vi skapar en kultur för ledarskap och 
medarbetarskap, som passar till det aktivi
tetsbaserade arbetssättet. Till nytta för 
kunder och medarbetare har vi även tagit 
fram en digitaliseringsstrategi för hur vi ska 
arbeta, både internt och externt. Vi har också 
varit en del av Allmännyttans digitaliserings

initiativ, där vi till exempel arbetar för att få 
olika fastighetssystem att bli mindre slutna.

KONSOLIDERADE OCH REDO
Sett till förändringar i vår omvärld verkar 
många vara överens om att konjunkturen nu 
börjar mattas av. Vi märker det genom att 
vi får in fler anbud på våra förfrågningar, till 
bättre priser. Den omtalade effektbristen 
i Skåne möter vi bland annat genom vår 
satsning på solceller och laddningsbara 
batterier samt genom ett fortsatt fokus 
på sänkt förbrukning av primärenergi.

I detta konjunkturläge känns det helt rätt 
att vi konsoliderat både ekonomin och vår 
organisation. Vi står väl rustade med tydligt 
fokus på våra kunder, starka team, arbets
glädje, en fossilfri förvaltning samt en mer 
klimatsmart byggprocess.

När vi möter 2020 så gör vi det som en del i 
den nybildade bolagskoncernen Lunds Råd
hus AB, tillsammans med tre andra dotter
bolag. Jag ser bara fördelar: vi kommer när
mare både kommunen och de andra bolagen 
och blir mer synliga för varandra. Helt i linje 
med vår tanke om en större öppenhet.

Lund i februari 2020

Fredrik Millertson, VD

”Under 2019 har de sista pusselbitarna fallit 
på plats och våra ledord – kundfokus, starka team och 

arbetsglädje – börjar sippra ned i hela organisationen.”

Fredrik Millertson, VD.
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I den här kombinerade års-och hållbarhetsredovisningen berättar vi om vårt 
integrerade arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, utifrån 
våra tre övergripande mål. 

EN HÅLLBAR VARDAG 
FÖR OSS OCH VÅRA 
HYRESGÄSTER

I vår års och hållbarhetsredovisning har, 
förutom våra tre övergripande mål, även 
Medarbetaren fått ett eget avsnitt. Våra 
medarbetare är de som varje vardag skapar 
hållbara värden, för våra hyresgäster och 
för samhället i stort. 

I arbetet med att uppnå våra övergripande 
mål samverkar vi och är beroende av fler

talet aktörer: våra hyresgäster men även 
entreprenörer för både byggprojekt och 
underhållsarbete. Hållbarhetsaspekter, 
såväl positiva som negativa, finns att beakta 
i våra leverantörsled. Vi styr och följer upp 
dessa i såväl gemensamma utvecklings
projekt som i formulerade villkor i förfråg
ningsunderlag vid upphandling och tillhö

rande 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.

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

I korthet är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för LKF följande, uppdelade per mål:

 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 Lunds kommun.

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.
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Boinflytande

Hyresgästsstyrt 
lägenhetsunderhåll

Service/Felanmälan

Omflyttning

Uppsägning

Besiktning

Avflyttning/Omflyttning

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 
hyresgästen ska innebära ett bekymmersfritt 
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.

SKAPA ETT 
BÄTTRE LUND



GOD TILLVÄXT UTIFRÅN 
STRUKTUR OCH TYDLIGA 
VÄRDERINGAR

LKF tillämpar en egen modell för styrning 
och kontroll, som tagit intryck av den så 
kallade COSOmodellen. 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 doku
ment. För att undvika allvarliga fel och att 
skapa en trygg och lärande organisation 
genomförs löpande intern kontroll. 

STYRNING OCH KONTROLL
För att utöva styrning och kontroll behö
ver man definiera den miljö som avses, 
den så kallade kontrollmiljön. LKFs kon
trollmiljö består av de människor som ut
gör vår organisation och hur de samverkar 
utifrån bolagets värderingar: mänskligt, 
pålitligt, utvecklande och långsiktigt samt 
de policys, regler och riktlinjer som gäller 
för verksamheten. Därutöver tillkommer 
de intressenter som vi interagerar med. 

LKF har under lång tid växt till det bolag det är idag, med cirka 11 000 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. Från och med 31 december 2019 ingår LKF i Lunds 
kommunkoncern.
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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, inves
teringar, finanser och tertialvis ekonomi.

LKF ägs ytterst 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 
2016 – 2020. Strategierna har därefter 
brutits ner i en mer detaljerad årsplan och 
budget, som mynnat ut i avdelningsplaner 
som kopplas till de individuella utveck
lingsplanerna. Planerna beskriver var vi ser 
möjligheter att utveckla och förbättra vår 
verksamhet och affär.

Den 19 december beslutade Lunds kom
munfullmäktige att bilda en ny bolagskoncern, 
med moderbolaget Lunds Rådhus AB och 
dotterbolagen LKF, LKP, Fastighets AB Lunds 
Arena och Visit Lund AB. Målsättningen är 
att stärka styrningen av bolagen genom att 
moderbolaget får ta en aktivare roll som 
ägare. Det resulterade i att den 31 december 
2019 förvärvade Lunds Rådhus AB samtliga 
aktier i LKF från Lunds Kommun.  

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. Under 2019 har 
vi gjort en översyn av vår internkontrollplan 
som sedan har fastställts av ledning och 
styrelse. Vidare har lekmannarevisionen 
genomfört en Risk och väsentlighetsanalys 
av vilka hinder, hot eller risker som finns i 
verksamheten. Resultat presenteras vid 
slutrevisionen 2020.

Med detta som utgångspunkt har lek
mannarevisorerna i sin väsentlighets och 
riskbedömning sett det som angeläget att 
granska om bolaget har ett ändamålsenligt 
arbete gällande offentlighet och sekretess. 
Resultat presenteras vid slutrevisionen 2020.

Internkontrollplanen är uppdelad i stra
tegiska, finansiella, operativa och legala 
risker. Med strategiska risker menas risker 
som är kopplade till bolaget strategiska in
riktningar. Riskerna hänger ofta ihop med 
händelser i vår omvärld som vi svårligen 
kan påverka, men där en riskmedvetenhet 
och beredskap kan minska effekterna. 
Utöver detta tillkommer finansiella risker 
som är finansierings och ränteriskhante

ring, 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.

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 
2019 uppgick till 720 Mkr. Därtill kommer 
den volym inköp som sker till bolagets lö
pande förvaltning. Huvuddelen av inköpen 
görs via ramavtal och därefter sker avrop 
utifrån avtalen. Ombyggnad och nypro
duktion innehåller mer projektspecifik 
upphandling, som oftast inte grundar sig 
på långsiktiga ramavtal. 

I internkontrollplanen finns bedömd risk, 
”Risk att inköp sker från leverantör som 
saknar avtal med LKF”. Denna risk kontroll
eras fyra gånger per år genom kontroll av 
listor från ekonomisystemet. Årligen ge
nomförs även genomgång av utfallet i 
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ledningsgruppen. Arkitektupphandling 
under 2019 samt kommande upphandling 
av inhyrd personal/rekrytering 2020 är ett 
utfall av kontrollen.

I alla upphandlingar ställs specifika håll
barhetskrav 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 KMArevisioner (Kvalitet, Miljö, 
Arbets miljö) på både byggentreprenad 
och ramavtalsentreprenörer. Revisioner 
genomförs som stickprov. Revision hos tre 
ramavtalsentreprenörer på hiss, avfalls
transport och grönyteskötsel genomfördes 
i september 2019, utan större anmärkningar. 
Revision av byggentreprenad genomfördes 
i september 2019, utan större anmärkningar.

Under 2019 fick vi in en överklagan som 
rörde vår upphandling av ramavtal för ven
tilationsarbeten. Den överklagande parten 
menade att utvärderingen av referenser inte 
hade gjorts på ett korrekt sätt, med hänvis
ning till förfrågningsunderlagets föreskrifter. 
Förvaltningsrätten avslog överklagan.

Under 2019 har vi inte haft några över
klaganden när det gäller upphandling av 
nyproduktion, men däremot en överklagan 
av upphandling av städtjänster. En anbuds

givare har överklagat, eftersom de tycker 
att den som vann upphandlingen inte upp
fyllde de krav som ställdes i förfrågnings
underlaget. Målet är hos Förvaltningsrätten 
och vi väntar på dom i ärendet. 

I slutet på 2019 togs beslut om att införa 
krav på registrering, samt uppfyllande av 
klass A och B, av material i SundaHus miljö
databas. LKF tillhandahåller inloggning i 
systemet för alla entreprenörer och ut
bildningar i SundaHus kommer att genom
föras under 2020. 

Arbetsmiljöverket gjorde en granskning 
av vår verksamhet 2018. I granskningen kom 
Arbetsmiljöverket fram till att det fanns 
en del brister som skulle åtgärdas. Någon 
medarbetarundersökning hade inte ge
nomförts 2018 och det fanns några otyd
ligheter i några av våra rutiner kring vårt 
arbetsmiljöarbete

 LKF genomförde i början av 2019 en 
medarbetareundersökning tillsammans 
med Företagshälsovården för att stärka 
arbetet och rutinerna kring den organisa
toriska och sociala arbetsmiljön. Resultatet 
från medarbetareundersökningen visade på 
ett högt engagemang och ett bra resultat 
med höga värden bland alla medarbetarna. 
Resultatet återkopplade till medarbetarna 
som tillsammans med chefer och skydds

ombud genomförde förbättringsaktiviteter.
Parallellt med det genomfördes en ge
mensam arbetsmiljöutbildning för alla 
chefer och skyddsombud och samtliga 
arbetsmiljörutiner genomlystes och upp
daterades i de fall det behövdes.

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 samhällsaktör som 
behandlar alla lika, är en självklar förut
sättning. Riktlinjer och regler avseende 
korruptionsrisker, inklusive policy för mutor 
och bestickning, gås igenom med alla med
arbetare vid utvecklingssamtal. Signering 
av dokument för utvecklingssamtal är intyg 
på att detta har genomförts. Styrelsen, 
som tillträdde den 26 april 2019, kommer i 
januari 2020 att få ta del av Riktlinjer och 
regler avseende korruptionsrisker, inklusive 
policy för mutor och bestickning. Under 
2019 finns inga inrapporterade händelser 
rörande korruption.

Identifierade aktiviteter som potentiellt 
kan ge negativa miljörisker styrs via miljö
policyn och rutiner och instruktioner i miljö
ledningssystemet, diplomerat utifrån krav
specifikation 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. Resul
tatet kommuniceras sedan ut i LKFs orga
nisation genom respektive avdelningschef. 

LKF genomförde i början av 2019 en medarbetareunder-
sökning tillsammans med Företagshälsovården för att 
stärka arbetet och rutinerna kring den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Resultatet från medarbetare-
undersökningen visade på ett högt engagemang och ett 
bra resultat med höga värden bland alla medarbetarna.



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
• Digitala kanaler

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

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

•  Tydlig förväntad leverans

DET HÄR ÄR VIKTIGT

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

källsortering
•   Aktiviteter i bostads 

områden
•  Upprustning/ombyggnad
•  Hyresnivåer
•  Boinflytande

NÄR LYSSNAR VI

•  Hyresgästmöten
•   Kundtjänst, felanmälan, 

sociala medier
•  Områdesvärdar
•  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
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. Glädjande 
nog svarade hela 67,7 procent av de cirka 
3 000 hyresgäster som hösten 2019 fick vår 
kundenkät, vilket är vår högsta svarsfrekvens 
hittills. Kundenkäten hjälper oss fånga upp 

våra hyresgästers krav och förväntningar. 
Här nedan listar vi våra viktigaste intressent
grupper, hur vi möter och lyssnar på dem 
samt vilka frågor som är viktiga för respek
tive grupp. Intressentgrupperna har valts 
ut utifrån hur viktig en dialog med dem är 
för oss i arbetet med att nå våra mål.

På de kommande två uppslagen kan du 
dels läsa mer om vad vår ägare, genom 

kommundirektören i Lund, tänker om LKFs 
roll i ett hållbart Lund, dels se utfallet på 
flera av kundenkätens frågor. På sidan 
18 –19 kan du läsa hur vi arbetar med de 
frågor som intressenterna fört fram och hur 
detta sedan landar i de hållbarhetsfrågor 
som är mest relevanta för oss på LKF.
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”Det är viktigt att skapa 
sammanhängande livsmiljöer”

– Hållbarhetsfrågor är viktiga för mig. När 
jag började fundera över vilka kommuner 
jag kunde tänka mig att söka mig till 2018, 
så kändes Lund rätt. Det gäller verkligen 
att hålla i alla hållbarhetsdimensioner 
när man växer som Lund gör, just nu med 
1 500 till 2 000 personer per år, säger han.

Lund har cirka 125 000 invånare och är 
därmed Sveriges tolfte största stad, vilket 
Christoffer Nilsson tror att många Lunda
bor inte är medvetna om. Här menar han 
att det är viktigt att ta sig tid att fundera 
över vilket samhälle man vill bygga; mitt i 
en expansionsfas och dessutom med både 
Malmö och Köpenhamn på nära håll.

– Vi behöver bli bättre på att dra nytta 
av vår gemensamma konkurrens. Det gäller 
att skapa sammanhängande livsmiljöer 
samtidigt som vi ska freda åkermarken och 
värna om vår gamla stadskärna. Därför väljer 
vi nu att öppna upp Brunnshög. Västerbro 
och Källby är andra potentiella utbygg
nadsområden. När det gäller bostäder 
tycker vi att det är viktigt att ha blandade 
upplåtelseformer och då är det bra att ha 
en allmännytta med ambitioner, säger han.

Christoffer ser på LKF som en del av Lunds 
kommun; som ett verktyg för kommun
koncernen. 

– Vårt samarbete fungerar väldigt bra. 
LKF är lyhörda för Lunds ambition och ut
veckling, med Xplorion på Brunnshög som 
ett aktivt bidrag. 

VAD TÄNKER DU OM LKFs 
HÅLLBARHETSARBETE?
– Eftersom LKF är en del av oss, ska vi själv
klart ha åsikter om deras hållbarhetsarbete, 
om än inte på detaljnivå. En fråga som jag 
tycker är viktig är att skapa en mer miljö
vänlig byggprocess, till exempel när det 
gäller utsläpp. Mobilitetsfrågorna är också 
viktiga. Hur kan vi stimulera mer miljösmarta 
sätt att förflytta sig? Och hur kan vi hitta 
fler sätt att stödja hyresgästerna att leva 
hållbart?

HAR DU NÅGRA ANDRA TANKAR 
OM BOENDEFRÅGOR OCH HÅLL-
BARHET?
– Vi behöver fundera över hur vi kan tillföra 
relativt billiga bostäder samtidigt som vi 
genomför pilotförsök med mer kostnads
drivande projekt. Det gäller att hitta en 
balans mellan kostnader och hållbarhet. 

Att LKF är en av väldigt få hyresvärdar i 
Lund är inget önskeläge för någon, vilket 

Christoffer Nilsson är väl medveten om.
– Det hade varit bra med ett antal hyfsat 

stora hyresvärdar, eftersom vårt bostads
läge är väldigt ansträngt. Det hade skapat 
dynamik. Vi försöker utmana alla fastig
hetsägare att bygga för den här målgruppen, 
säger Christoffer och avslutar:

– Det är en utmaning att bygga både det 
lokala samhället utifrån en stark värdegrund 
och att samtidigt inse att vi finns i en inter
nationell kontext och i en storstadsregion 
som är större än Lund. 

En både viktig och nära samarbetspartner till 
LKF är Lunds kommun. Christoffer Nilsson är 
kommundirektör och berättar hur han ser på 
Lunds utveckling och på samarbetet med LKF.

FAKTA
Lunds kommun och LKF möts på flera 
nivåer, i ett antal olika forum. LKFs styrelse 
utses av Lunds kommunfullmäktige och 
speglar dess partipolitiska sammansätt
ning. Kommundirektören och LKFs vd 
möts dels i Koncernledningsforum, dels 
i egna återkommande möten.

Christoffer Nilsson är kommundirektör i 
Lund sedan oktober 2018. Då kom han från 
en tjänst som biträdande kommundirektör 
i Uppsala (2014–2018) och hade dessför
innan arbetat 11 år inom Uppsala kommun, 
som näringslivsstrateg och med bland 
annat näringslivs och bolagsfrågor. 
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87 %
tycker att det är lätt 
 att nå LKF (84 %). 

85 %
tycker att LKF levererar bra 
eller mycket bra service (83 %).

82 %
känner sig 
trygga (81 %).

92 %
trivs hos LKF (91 %) 
och 94 % (94 %) kan rekom-
mendera oss som hyresvärd.

83 %
tycker att det är rent 
och snyggt (81 %).

88 %
tycker att de får hjälp 
när det behövs (87 %).

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 
hyresgäster. 2019 var det 67,7 procent av dessa som 
svarade. Företaget, Aktiv Bo, som genomfört enkäten, 
har jämfört vårt resultat med ett 20-tal andra bostads-
företag som har mellan 4 000 – 11 000 lägenheter.

LKF nominerades till Högsta Produktindex och Högsta 
Lyft Serviceindex i ett av branschens stora benchmarkevent 
och vann Kundkristallen för Högsta Produktindex.

I 2019 års enkät framgår bland annat 
(2018 års resultat inom parentes):

85%

”Det fina betyget ger oss energi 
att fortsätta arbeta för att 

leverera service i världsklass!”
 

”I 2019 års kundenkät får vi vårt högsta Serviceindex någonsin, 85 
procent, en ökning med 1,6 procentenheter! Ett betyg som vi är 
mycket stolta över! Vi har förbättrat kundbetyget i nästan alla frå
gor i enkäten, vilket visar att vårt arbete med ständiga förbättring
ar och fokus på kund ger effekt. 

På frågorna om rent och snyggt har kundbetyget ökat från 81,1 
till 83,4 procent, där frågorna om städning av gård och närmiljö 
samt skötsel av rabatter och buskar ökar över tre procentenheter. 
Tillgänglighet och att ta kunden på allvar är viktiga frågor för oss 
och vi är mycket glada över att andelen nöjda eller mycket nöjda 
hyresgäster ökar från 85,9 till 87,7 procent. 
Tryggheten är fortsatt hög och har ökat från 
80,7 till 82,1 procent. Det fina betyget i årets 
kundenkät ger oss ännu mer energi att fortsätta 
arbeta för att leverera service i världsklass!”

Sandra af Forselles 
Fastighetschef

LKFs högsta 
Serviceindex 

någonsin
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VÄSENTLIGHETSANALYS

LKFs MEST RELEVANTA 
HÅLLBARHETSFRÅGOR

D TRYGGHET OCH 
TRIVSEL

C HÅLLBAR 
STADSUTVECKLING

E
ÅTERBRUK- 
OCH AVFALLS- 
HANTERING

F NÖJDA 
MEDARBETARE

B MILJÖANPASSAT 
BYGGANDE OCH 
FÖRVALTANDE

J SAMVERKAN MED LEVERANTÖRER 
OCH ANDRA PARTER

I PRIMÄRENERGI- 
ANVÄNDNING

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

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

Under 2019 genomförde ledningsgruppen en översyn av analysen, för att prioritera aspekterna 
utifrån förändringar i omvärlden och uppnått resultat i arbete, kopplat till hållbarhetsaspekterna. 
Det resulterade i att hållbarhetsaspekten ”Primärenergianvändning” flyttas till ”Övervaka” 
och aspekten ”Miljöanpassat byggande och förvaltande” flyttas till ”Fokusera”. 

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 
hållbarhetsfrågan 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. De 17 globala målen för en hållbar utveckling visar utmaningarna 
i vår omvärld, som flera delar av vår verksamhet både berörs av och kan påverka.

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. 82

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

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. 3033,4041,4647

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).

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. 39,4345

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. 2232

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).
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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, 1214

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. 73

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. 12,14

Koppling mot Globalt mål:  
Ej betydande koppling.

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. 6064

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).

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. 7277

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. 1214

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. 28, 3031

Koppling mot Globalt mål:  Ej betydande koppling.

ÖVERVAKA

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. 5055

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

ATT TRIVAS 
I SITT HEM
LKF erbjuder väl underhållna bostäder och utvecklar 
hyresgästernas möjligheter att påverka sin boende-
miljö; en viktig grund för att skapa trygghet och trivsel. 
Under 2019 har en rad insatser gjorts när det gäller 
delaktighet, boinflytande samt ombyggnads- och 
underhållssatsningar.

STRUKTUR/STYRNING BOSOCIALT ARBETE

Att trivas och känna sig trygg 
i sitt hem  sid 22 

Engagerad områdesvärd 
med vilja att förbättra  sid 27

Vårfestligt med biologisk 
mångfald som tema  sid 28

En lekplats tog form i 
samråd med de boende  sid 29

STRUKTUR/STYRNING UNDERHÅLL  

Välplanerat underhåll en 
förutsättning för långsiktighet  sid 30

Ombyggnad med fokus 
på hyresgästdialog   sid 32 

Renoveringen på Linero 
följd av forskare  sid 34
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ATTRAKTIVA HEM 

ATT TRIVAS OCH 
KÄNNA SIG TRYGG 
I SITT HEM

STRUKTUR/STYRNING BOSOCIALT ARBETE



Att bedriva bosocialt arbete är centralt för LKF och ligger helt i linje med företagets värderingar 
och kultur. Att känna sig trygg hemma och trivas i sitt bostadsområde är grundläggande, för 
alla. Hållbarhetschef Lena Nordenbro berättar hur arbetet styrs och genomförs.

– LKF bygger bostäder som sedan ska hålla 
länge, både fysiskt och socialt. Självklart är 
underhållet av bostäderna viktigt, det bidrar 
bland annat till en sund och säker inomhus
miljö. Men vi arbetar bredare, på så många 
fler sätt, för att våra hyresgäster ska trivas 
säger hon.

En central del är att hyresgästerna känner 
att de har inflytande över sitt boende, med 
möjlighet till delaktighet. En del hyresgäster 
tycker att det räcker med påverkan via HLU 
(Hyresgäststyrt underhåll), medan andra vill 
vara delaktiga även i utvecklingen av sin 
utemiljö, lek eller uteplatser, cykelparke
ringar eller vid större ombyggnader. 

En stor del av boinflytandet sker via de 
lokala hyresgästföreningarna, men även via 
andra forum. För den mer formella samver
kan mellan LKF och hyresgästerna finns fyra 

inarbetade sammanhang: Boinflytande
kommittén,  Boutskottet, Bosamråd och 
Bostadsmöten (se illustration på sidan 25). 
De lokala hyresgästföreningarna är även 
aktiva i flera bostadsområden, när det gäller 
att ordna bosociala aktiviteter som t.ex. 
gårdsfester. Ofta arrangeras aktiviteter 
tillsammans med LKF, till exempel de större 
vårfesterna som genomfördes i 10 bostads
områden under 2019. Vid festerna deltog 
också bland annat lokala föreningar, som 
LKF sponsrar och gärna ser som en viktig 
aktör i det bosociala arbetet (läs mer på 
sidan 69). 

BEMÖTANDE OCH UTEMILJÖ
En viktig del i det bosociala arbetet handlar 
om hur LKFs medarbetare bemöter hyres
gästerna i sitt dagliga arbete.

Fäladstorget.

Vi bygger hem för både människor och insekter. 
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– Våra värdeord mänsklig och pålitlig väg
leder oss i detta. Vi vill att våra hyresgäster 
ska känna sig sedda och lyssnade på, 
oavsett vem av oss de möter, säger Lena 
Nordenbro.

Det bosociala arbetet avspeglar sig också 
i den fysiska utemiljön. I flera bostadsom
råden genomförs återkommande trygghets
vandringar, där hyresgästerna kan berätta 
vad de tycker om bland annat planteringar 
och belysning. Lekplatser och gemensam
ma utrymmen som miljöhus och tvättstu
gor ska självklart också kännas trygga att 
använda. Tillsammans tittar man på vad 
som är möjligt att förbättra när det gäller 
trygghet.

UTVECKLING AV STADSDELAR
– När vi utvecklar och förnyar bostadsom
råden och stadsdelar kan vi skapa ökade 
värden, genom att tidigt involvera våra 
hyresgäster. Förutom att området redan vid 
ombyggnaden kan utvecklas till ett mer 
socialt hållbart område och en kugge i ett 
hållbart Lund, så skapas ökad samhörighet 
och trivsel genom hyresgästernas delak
tighet. Som exempel på detta kan nämnas 
ombyggnaden av Linero och förnyelse av 
Linero centrum. Här sker fortfarande en 
mycket aktiv och framgångsrik hyresgäst
dialog säger Lena Nordenbro (läs mer på 
sidan 3233).

Vilken effekt har då det bosociala arbetet? 
Ett sätt att ta reda på det är den kundenkät 

”När vi utvecklar och förnyar bostadsområden 
och stadsdelar kan vi skapa ökade värden, 

genom att tidigt involvera våra hyresgäster.”

STRUKTUR/STYRNING BOSOCIALT ARBETE

Insektshotellet – redo för inflyttning.

 Invigning hundrastgård Linero.
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Hyresgästerna kan organisera sig och träffas i 
det som kallas Bostadsmöten, ofta arrangerade 
av en lokal hyres gästförening. Områdes värdarna 
möter sedan den lokala hyresgästföreningen i 
Bosamråd, två gånger om året per område. På 
nästa nivå finns Boutskottet, som är ett förbere
dande organ med fokus på bosocialt arbete inför 
Boinflytandekommittén. I Boutskottet deltar 
områdesvärdarna, hållbarhetschef, och bosociala 
utvecklare från LKF samt representanter från 
Hyresgästföreningen. I det övergripande organet, 
Boinflytandekommittén, möts LKFs vd, affärsut
vecklingschef, ekonomichef, hållbarhetschef och 
fastighetschefer samt representanter från Hyres
gästföreningen i Malmö och Lund.
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FAKTA
Bosociala aktiviteter 2019, ett axplock: 

•   10 vårfester har arrangerats på 10 av 
LKFs bostadsområden (läs mer på 
sidan 28)

•   I oktober invigdes en hundrastgård på 
Linero.

•   Konstprojekt har genomförts tillsam
mans med barn, på Linero och Norra 
Fäladen. 

•   I oktober arrangerades en skördefest 
på Norra Fäladen.

•   Ett antal odlingsgrupper har varit 
aktiva under året. 

•   Gårdsfester vid de temporära 
bostäderna

•   Öppen föreläsning och även utbildning 
i Huskurage (ca 100 medarbetare) 

•   Visning av filmen Push samt panel
debatt, för förtroendevalda inom 
lokala hyresgästföreningarna

som årligen sänds ut till cirka 3 000 hyres
gäster. I den finns ett antal frågor som hän
för sig just till trygghet och trivsel, med tyd
liga besked på vad hyresgästerna tycker.

NY STRATEGI PÅ VÄG
– Det viktigaste i vårt bosociala arbete är 
att vi möter och lyssnar på våra hyresgäs
ter. Vi kan ständigt förbättra hur vi gör 
detta och vad vi därefter gör utifrån vårt 
lyssnande, så att det skapar mer värde. 
Därför har vi arbetat fram en strategi för 
vårt bosociala arbete under året, säger 
Lena Nordenbro och förtydligar:

– Utifrån det utkast vi tagit fram kommer 
vi att landa i en strategi för detta arbete 
under våren 2020. Vi har skissat fram ett 
antal fokusområden, som ska stärka vårt 
bosociala arbete. Via intervjuer och work
shops har vi försökt bena ut vad det här 
arbetet innebär för olika målgrupper och 
vilka som är våra utmaningar. Vi har tittat 
generellt för LKF, men även specifikt för 
olika bostadsområden. Vi kommer genom 
strategin att kunna arbeta ännu mer an
passat efter behov och även tydliggöra hur 
våra olika roller, såväl interna som externa, 
stärker varandra i det bosociala arbetet.  

STRUKTUR/STYRNING BOSOCIALT ARBETE
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Barnens konstverk på Linero.
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– Det roligaste med mitt jobb är nog lång
siktigheten. Att se möjligheterna till för
bättring i varje område och kunna vara 
med och påverka till det bättre. Jag upp
skattar verkligen när hyresgäster kommer 
fram och pratar med mig. Tillsammans kan 
vi se till att få saker gjorda. Jag har mycket 
vilja och energi att förbättra, säger hon.

Anges Haraldsson är sedan i september 
2019 områdesvärd i Södra Sandby, Revinge, 
Råbylund och på Östra Linero. Dessförinnan 
var hon uthyrare på LKF i två år.

– Min bakgrund inom LKF ger mig ett 
bra helhetsperspektiv. Jag tycker att mitt 
nya uppdrag är roligt, det ger mig en bra 
mix av arbetsuppgifter, säger hon.

Att LKFs hyresgäster ska ha inflytande 
över sitt boende tycker Agnes Haraldsson är 
självklart. Hon ger oss ett konkret exempel:

– Det var en man som ringde mig och tyckte 
att det var dålig belysning på en parkerings
plats. Då bokade vi en tid för en trygghets
vandring, så att han kunde visa mig var det 
var mörkt och tillsammans diskuterade vi 
vad som kunde göras bättre, säger hon.

På många av LKFs områden finns det en 
lokal hyresgästförening, men inte på alla. 

– En del områden har vad vi kallar ett 
Husombud, som är en person som jag ofta 
har kontakt med. För att bilda en lokal 
hyres gästförening krävs minst tre aktiva 
hyresgäster. De kan antingen ta kontakt 
med Hyresgästföreningen, som kommer ut 
och hjälper dem att komma igång och bilda 
en lokal hyresgästförening. Eller så kan de 
kontakta mig, så hjälper jag till, säger hon.

Agnes Haraldsson berättar att en lokal 
hyresgästförening startats i Revinge under 

hösten. Hon var själv med och arrangerade 
ett möte, som alla hyresgäster bjöds in till. 
På mötet var det sju hyresgäster som 
skrev upp sig, vilket blev grunden till den 
nya lokala hyresgästföreningen.

– LKF och Hyresgästföreningen har samma 
agenda och det är bara positivt med de 
lokala hyresgästföreningarna. Jag är gärna 
med på deras möten om de vill det. Är 
man det minsta tveksam är det bara att 
höra av sig till mig. Det är bättre att fråga 
en gång för mycket än en gång för lite!

ENGAGERAD 
OMRÅDESVÄRD 
MED VILJA ATT 
FÖRBÄTTRA

Att vara områdesvärd på LKF innebär till exempel att fånga upp synpunkter från hyresgäster 
och förmedla dem vidare eller att själv agera. Möt Agnes Haraldsson som tycker det är viktigt 
att synas i sina områden och att lyssna på dem hon möter. 
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ATTRAKTIVA HEM

Att skapa socialt hållbara bostadsområden är ett av LKFs övergripande mål. Ett 
sätt att göra det mer konkret är de vårfester som LKF arrangerar, på ett tiotal av 
företagets bostadsområden. Utöver möten och aktiviteter är förhoppningen att 
festerna ska bidra till en ökad känsla av trygghet och trivsel.

VÅRFESTLIGT MED BIOLOGISK 
MÅNGFALD SOM TEMA

– Genom att få grannar och LKFmedarbetare 
att mötas under lite mer avslappnade former 
hoppas vi kunna stärka den sociala samman
hållningen i våra områden. Satsningen görs 
i samarbete mellan oss och Hyresgästfören
ingen. Där det finns en lokal hyresgästför
eningen så är de på plats och är involverade 
i planeringen, annars är någon från centrala 
Hyresgästföreningen med, berättar Britta 
Anfast, bosocial utvecklare på LKF.

Varje år väljs ett tiotal områden ut där det 
hålls en vårfest per område, under maj 
månad. 2019 ägde vårfester rum på följande 
områden: Genarp, Klostergården (två olika 
områden), Rådhusrätten, Väster, Centrum, 
Linero, Dalby, Södra Sandby och Nöbbelöv.

Temat för 2019 års vårfester var biologisk 
mångfald. Bland de aktiviteter som ägde 

rum kan nämnas: odla i kopp (en favorit i 
repris från 2018), inredning av insektshotell, 
besök av Folkbiblioteket eller ett popup 
bibliotek (med böcker som anknöt till temat), 
ansiktsmålning, en popcornmaskin på hjul 
samt uppträdande av gymnaster från LUGI.

– Besöket av gymnasterna var jätte
populärt. Utöver sin uppvisning hade gym
nasterna med sig madrasser och en trampett, 
så att de som ville fick prova på. Utöver LUGI 
Gymnastik så hade vi även andra samarbets
partners på de olika vårfesterna, till exempel 
Samordnaren mot våld i Lunds kommun, 
Rädda Barnen, Huskurage samt Kultur och 
fritid från Lunds kommun, som alla berättade 
om sina verksamheter, säger Britta Anfast.

Bland årets festbesökare valde 150 
stycken att svara på en enkät. Generellt 

fick arrangemangen mycket positiva om
dömen. Många tyckte att vårfesten var ett 
trevligt sätt att träffa sina grannar på. Att 
bli bjuden på fika och få se gymnasterna 
uppskattades också. Bland förbättrings
förslagen efterlystes bättre information 
om festen och möjligheten att grilla.

HUR SER PLANERNA UT INFÖR 2020?
– Nästa år ska vi dra igång planeringen ännu 
tidigare än vi gjorde i år. Vi har också fått in 
ett önskemål om att arrangera loppis i 
samband med vårfesten och den möjligheten 
ska vi undersöka. Vi är gärna med och 
främjar återbruk, avslutar Britta Anfast.

Vårfest 2019.
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EN LEKPLATS TOG FORM I SAMRÅD 
MED DE BOENDE

Under året har en av lekplatserna på Uarda 
i Lund byggts om. Områdesvärd Sebastian 
Mati hade inför ombyggnaden en dialog med 
den lokala hyresgästföreningen, för att 
samla in synpunkter från hyresgästerna.

Utifrån hyresgästernas önskemål sam
manställde Sebastian Mati en enkät, som 
han delade ut till alla i området. Här kunde 
de bland annat rangordna hur viktiga de 
tyckte att olika moment var, som till exempel: 
fri lek och möjlighet att klättra och gunga.

– Sedan sammanställde jag enkätsvaren 
och diskuterade dem med vår landskapsin
genjör och en extern konsult, som tog 
fram ett förslag. På ett kvällsmöte för alla 
boende i området visade jag upp förslaget 
och fick då in två synpunkter på justeringar. 

Dem la vi till i förslaget innan det gick iväg 
på upphandling, berättar Sebastian.

Lekplatsen ställs i ordning under vintern 
2019/2020 och beräknas vara klar i slutet 
av april.

På lekplatsen testas även ett miljövänli
gare alternativ för fallskydd som underlag, 
nämligen kork. Korkens största fördel är 
att den, till skillnad från gummiunderlag, 
inte släpper ut mikroplaster. Pilotprojek
tet med att använda kork kommer att ut
värderas 2020.

Kork är en bra ersättning för gummigranulat då inte mikroplaster 
frigörs vid slitage av lekplatsen.

Användningen av korkunderlag har tidigare inte prövats av LKF, 
vilket gör denna lekplats till ett ”pilotprojekt”. Hur mycket slitage 
lekplatsen utsätts för och i vilken utsträckning den behöver under-
hållas kommer att utvärderas under 2020.

Vårfest 2019.



– Underhåll handlar om så mycket; ett väl 
utfört underhåll bidrar till ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. För att nämna 
miljöaspekten vill vi självklart hushålla med 
energi. Här har vi ett mål om att vara fos
silbränslefria vid slutet av 2020. Vi ställer 
också höga krav på de material vi använ
der, säger Linda Domini, biträdande fastig
hetschef på Fastighetsområde Öster.

Mycket av underhållsarbetet handlar om 
långsiktighet. LKF är en hyresvärd som 
både bygger och förvaltar sina fastigheter, 
som ska hålla och stå kvar länge.

– När det gäller social hållbarhet vill vi 
skapa trivsel och trygghet inom våra områ
den. Uppnår vi det tror vi också att delak
tigheten blir större och att hyresgästerna 
kan ha större inflytande över sitt boende 
och sin utemiljö, som till exempel lek och 

mötesplatser. Med ökat inflytande hoppas 
vi kunna öka stoltheten för våra bostads
områden, säger Linda Domini.

HÅLLA LÄNGE
Ekonomisk hållbarhet handlar till exempel 
om att fastigheterna ska hålla länge. Att 
företaget i stort har en sund ekonomi som är 
välskött och i balans är minst lika väsentligt. 

– Vi underhåller våra fastigheter väl och 
behöver varken skämmas eller gömma 
oss. Det gör det roligt att jobba på LKF, 
säger Linda Domini.

I många fall sammanfaller hållbarhets
aspekterna, så att det som ger en bra inom
husmiljö i form av väl fungerande värme, 
ventilation och väl fungerande fönster 
också skapar en socialt bättre inomhusmiljö. 

NY ORGANISATION
Enligt den justering av organisationen som 
LKF genomfört under 2019 ansvarar de fyra 
biträdande fastighetscheferna för cirka 
2 500 – 3 000 lägenheter vardera, fördelade 
på tre områden (med en områdesvärd per 
område). De biträdande fastighetscheferna 
har ett ekonomiskt ansvar för underhållet 
inom sitt område. De är också djupt invol
verade i den årliga uppdateringen av före
tagets underhållsplan.

Denna plan bygger på ett nära samarbete 
mellan olika enheter och personer inom 
LKF: Teknisk Service, biträdande fastig
hetschefer, områdesvärdar och skötselper
sonal. Företagets budgetprocess är styrande 
i arbetet, synpunkter från den årliga kund
enkäten vägs också in i planeringen av 
underhållet.

VÄLPLANERAT 
UNDERHÅLL EN 
FÖRUTSÄTTNING 
FÖR LÅNGSIKTIGHET

Att ha bostäder och lokaler som är väl underhållna är A och O för LKF. Då kan fastigheterna stå 
länge, behålla sitt värde, ge så låga driftskostnader som möjligt samt skapa en bra boende-
miljö. Några som är väl medvetna om det är LKFs fyra biträdande fastighetschefer, varav 
Linda Domini är en.

ATTRAKTIVA HEM

STRUKTUR/STYRNING UNDERHÅLL
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– Vi får tydliga riktlinjer om hur stor under
hålls och investeringsbudget vi har att ta 
hänsyn till. Områdesvärdarna är sedan först 
ut och ger sin input på vad som behöver 
underhållas i respektive område. Därefter 
gör Teknisk Service en grov kalkyl på de in
komna önskemålen, tillsammans med åt
gärder från vår stora underhållsplan som 
vi arbetar kontinuerligt med. Slutligen för
delas medlen efter behov och därmed inte 
jämnt fördelat över områdena. Det är en 
viktig aspekt i processen; att det är beho
vet som styr, säger Linda Domini.

De här processerna tar sin tid och görs 
också i god tid, för att få ett bra flyt i pla
neringen och i själva underhållet. De åt
gärder som ska vara utförda under 2021 
måste finnas framme som förslag före 
sommaren 2020, för att LKFs styrelse 
sedan ska kunna ta ett beslut i december 
2020. När beslutet väl är taget ligger frå
gan åter hos teknisk service, som då gör 
utredningar och förbereder förfrågnings
underlag, så att underhållet kan börja 
förberedas i början av året.

VIKTIG DIALOG
En annan aspekt på hållbara boenden, 
oavsett om det gäller renoveringar eller 
nyproduktion, är att skapa en väl funge
rande dialog mellan hyresgästerna och 
LKF, på olika nivåer. För att lyckas med det 
har LKF systematiserat arbetet genom att 

skapa ett antal forum (se bild på sidan 25), 
där parterna möts i olika formationer och 
med olika intervall.

Inom LKF finns också det som kallas 
HLU, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. 
Hyresgästerna får varje år ett brev med 
besked om när det är dags för underhåll i 
just deras lägenhet och en fråga om de vill 
tidigarelägga detta underhåll, mot en av
gift. Eller kanske hoppa över det helt och 
istället få en sänkning av hyran.

– Det här är väldigt populärt bland våra 
hyresgäster och ett bra hållbart förhåll
ningssätt, säger Linda Domini.

VAD ÄR UTMANINGEN MED DITT 
JOBB?
– Det är att man vill göra allt på en gång. 
Men nu tycker jag att vi fått till en väldigt 
bra process. Det känns som att vi numera 
arbetar med underhållsfrågor löpande under 
året och har bättre styrning och kontroll. 
Det gör också att vi tydligare kan svara när 
hyresgäster ställer frågor om underhåll 
och önskade åtgärder, säger Linda Domini 
och fortsätter:

– Samarbetet mellan Teknisk Service, 
biträdande fastighetschefer och områdes
värdar fungerar bra och har i och med den 
nya organisationen fått tydligare gräns
dragningar mellan våra roller. Det tog tid, 
men nu känns det som att vi är på banan!

FAKTA GENOMFÖRD 
OMBYGGNATION/- 
UNDERHÅLL 2019

Exempel på några av de drygt 200 
underhålls/ombyggnadsprojekt som 
genomförts 2019:

•   Hällan 67:  Byte av fönster och panel 
på förrådsbyggnader.

•   Regnbågen: Byte av utvändig belys
ning och trapp belysning i syfte att öka 
tryggheten i området samt att instal
lationen nått sin tekniska livslängd.

•   Grödan 1: Omfogning av tegelfasader 
och tak omläggning.

•   Rådhusrätten: Anläggning av fem 
UWSstationer med vardera ca 10 
kassuner/fraktioner för avfallssortering.

•   Drotten: Byte och komplettering av 
fastighetens passagesystem för att 
lyfta modernisera Installationen och 
öka tryggheten för de boende.

•   Lövsångaren 5: Fönsterbyte & fasad
renovering med tilläggsisolering och 
byte av träpanel.

•   Fiolen 1: Konvertering av uppvärm
ningssystem till fjärrvärme.

•   Karhögstorg: Ombyggnad av trapp
hus till TR2 för att förbättra och säker
ställa utrymning som förberedelse in
för balkongrenovering.

•   Östra Vallgatan: Omfogning av 
fasader på sekelskifteshus ingående 
i bevarandeprogrammet.

Under 2019 har LKF bedrivit underhåll 
för 141 mkr (148 mkr) varv genomfört 
lägenhetsstyrt underhåll, HLU, för 45 mkr 
(52 mkr).

Mål: Minst 75 mkr per år på underhåll 
av 60 70talsområdena.  
Utfall: Under 2019 gick 94 mkr till  
underhållsåtgärder i dessa områden.

Resultaten från kundenkäten visar att 
86% (83%) av kunderna är nöjda med 
underhållet i lägenheten.

(Siffrorna inom parentes rör 2018.)

FAKTA KOSTNADER 
OCH KUNDNÖJDHET
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Moderniserade entréer på bevarad fasad, området Eddan. 
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OMBYGGNAD 
MED FOKUS PÅ 
HYRESGÄSTDIALOG 

ATTRAKTIVA HEM

LKFs renovering av 681 lägenheter på Linero har 
pågått sedan 2015 och ungefär 75 procent av 
lägenheterna är nu klara. De områden som berörs 
är Eddan och Havamal. Ett stort fokus på dialog 
och involvering av hyresgästerna har blivit en 
framgångsfaktor.

LINERO 
ÅR 1972

LINERO 
ÅR 2019
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– Många är intresserade av hur vi arbetat 
med hyresgästdialogen och kallar vårt arbete 
för ett framgångskoncept. I de hus där vi 
haft pågående ombyggnad har samtliga 
hyresgäster varit nöjda med den kontakt 
de haft med oss, berättar ombyggnads
administratör Victoria Silfverberg på LKF, 
som varit med från projektets inledning.

När arbetet drog igång var Victoria helt 
ny på LKF och fick i uppdrag att ansvara för 
att kommunikationen med hyresgästerna 
fungerade, genom hela renoveringen. Hon 
beskriver en lite trevande start och säger 
att de lärt sig mycket efter hand.

– Vi har verkligen satsat på dialogen 
med hyresgästerna. Det har tagit en del 
tid, men blivit bra. Kontinuerlig feedback 
från våra hyresgäster har varit ovärderligt 
för att kunna förfina och utveckla vår kom
munikation under ombyggnaden, säger 
Victoria Silfverberg.

 Victoria Silfverberg.

KOMMUNICERA TIDIGT 
När renoveringen av miljonprogramsom
råden nu fortsätter inom LKF, tar man 
med sig den kunskap som Victoria varit 
med och byggt upp. Nästa område som 
står på tur är Klostergården i Lund.

– Genom att kommunicera i ett tidigt 
skede förbereder vi hyresgästerna för vad 
som kommer att hända. Vi arbetar proak
tivt och öppet, vilket skapar förtroende 
och trygghet hos våra hyresgäster, säger 
Victoria Silfverberg och fortsätter:

– När vi informerar inför ombyggnads
start är vi tydliga och berättar sakligt hur 
det kommer vara under renoveringsperio
den, vi försöker inte försköna. Vi vill vara 
transparenta och skapa förtroende. Ofta 
tänker inte hyresgästerna på att ombygg
naden kan påverka dem mer än när vi är 
inne i just deras lägenhet. 

Lika viktigt som det är att börja informera 
tidigt är det att sedan fortsätta göra det 
kontinuerligt, om allt som händer, litet 
som stort.

ENERGIEFFEKTIVISERING OCH 
STAMBYTE
De berörda fastigheterna var i stort behov 
av underhåll och de åtgärder som genom
förts är: stambyte med komplett badrums
renovering, ny el i lägenheterna, moderni
sering av entréer, åtgärder med utemiljön 
samt åtgärder för energieffektivisering.

Husen på Linero är byggda i slutet på 
1960talet och i början av 1970talet. 
Huvudanledningen till att renoverings
arbetet drogs igång var en önskan om att 
ta ett helhetsgrepp om området. Utöver 

renoveringen av de befintliga husen har 
LKF även varit delaktiga i att forma om 
centrum, nu omdöpt till Linero torg. Före
taget har också byggt sex svarta punkthus 
i fem våningar (Lunds första flerfamiljshus 
i passivhustyp) i området Oden, i anslutning 
till kvarteret Havamal. 

– Ambitionen var att hitta en bra balans 
mellan standarharhöjande åtgärder och 
underhållsåtgärder. Ombyggnaden har 
skett på ett kostnadseffektivt sätt, där vi 
varit måna om att våra hyresgäster skulle 
kunna bo kvar även efter ombyggnaden.

De som önskat en större renovering i 
samband med ombyggnaden har haft möj
lighet att välja till det, via ett rabatterat 
pris på tillval och HLUåtgärder, Hyres
gästsstyrt lägenhetsunderhåll. På så sätt 
har våra hyresgäster haft möjlighet att på
verka hur mycket lägenheten skulle reno
veras, avslutar Victoria Silfverberg.

FAKTA
Målen med renoveringen på Linero har varit att: förbättra både arkitekturen och ute
miljön, undvika underhållsbehov under tio år efter avslutat arbete, vidta kraftiga ener
gibesparingsåtgärder, förbättra innemiljön samt att skapa bättre samverkan med hy
resgästerna. LKF har varit en del av det EUfinansierade projektet Cityfied, där 
energibesparingsåtgärderna på Linero har ingått, med målet att uppnå en energibe
sparing på 31 procent. Enligt IVL:s utvärdering av Cityfied uppfyller LKF den önskade 
energibesparingen. Erfarenheter från ombyggnaden av Eddan har genom Cityfied 
spridits till andra deltagande europeiska städer och LKF har fått ta del av deras er
farenheter. Projektet slutrapporterades i mars 2019 och var en av de satsningar som 
valdes ut som vinnare i Smart 50 Awards energikategori 2018. Ombyggnaden på Ed
dan fick också ett hedersomnämnande vid Sveriges allmännyttas utmärkelse Årets re
noveringsprojekt 2019. 



RENOVERINGEN PÅ LINERO 
FÖLJD AV FORSKARE

ATTRAKTIVA HEM

LKFs renovering av området Eddan på Linero har studerats av en grupp forskare. De har 
följt tio utvalda lägenheter och mött de berörda hyresgästerna såväl före som efter 
renoveringen. En av forskarnas slutsatser är att renoveringen på Linero gett en stor 
effekt på energianvändningen.

Forskargruppen består av ett tiotal forskare 
med olika bakgrund och expertiskunskap, 
med inomhusmiljö som den gemensamma 
nämnaren.

– En bostad är ett väldigt komplext system. 
Här finns flera tekniska system som ska passa 
ihop, till exempel värme och ventilation. 
Dessutom är ju varje lägenhet ett hem, där 
människorna påverkas av inomhusmiljön 
samtidigt som människorna själva också 
påverkar miljön, säger Eja Pedersen, docent 
i miljöpsykologi och en av forskarna som 
studerat Eddans renovering.

Hon tillägger:
– Det är en fördel att vi är flera forskare 

som ser på detta tillsammans. Vi har studerat 
människan som en del i lägenhetens miljö. 
För oss är Linero som ett stort experiment, 
som vi aldrig hade kunnat fixa själva.

Forskarna valde ut tio lägenheter bland 
dem som ansökt om att delta; lägenheter 
med god spridning sett till de olika husen, 
lägenheternas storlek och på vilket vånings
plan de är placerade. Hyresgästerna fick 
besök av forskarna före och efter renove
ringen samt även ytterligare ett år senare, 
när allt var injusterat. 

MÄTNINGAR OCH BETEENDEN
Forskarna har bland annat mätt partikel
halter, halten av koldioxid, inomhustempera
tur och olika faktorer som påverkar inomhus
miljön samt även buller, dagsljus insläpp 
och hur tekniken i lägenheten fungerar. 
De har även studerat människornas bete
ende, till exempel hur mycket de öppnar 
ventiler och fönster.

– Vi har intervjuat hyresgästerna om hur 
de till exempel förstår de olika systemen 
som finns i lägenheten. Vi har även haft 
ett frågeformulär som vi delat ut i hela 
området och vi har också arrangerat grupp
intervjuer på andra LKFområden, sådana 
som ska eller har renoverats, berättar Eja 
Pedersen.
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Högst upp i huset finns ett orangerie. 

Lekplats utanför orangeriet.

Konstverk framtagna i samarbete med barnen på Linero.
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VILKA SLUTSATSER HAR NI DRAGIT?
– Vi ser bland annat att renoveringen på Linero har 
gett stor effekt på energianvändningen. Det har 
blivit ett område som är ett riktigt bra exempel på 
hur man kan renovera till en ”rimlig nivå”. Men vi 
ser också att om hyresgästerna öppnar sina fönster 
”för mycket” så försvinner i princip den energivinst 
som renoveringen skapat. Det är en stor skillnad att 
öppna lagom och att öppna för mycket, säger Eja 
Pedersen och tillägger:

– Hyresgäster vill generellt sett inte lära sig hur 
lägenhetens system fungerar eller vara ansvariga 
för sin energianvändning. Men de vill däremot ha 
kontroll över sin inomhusmiljö. Vi tror dock inte att 
det här går att lösa genom mer information utan 
att det istället handlar om att skapa bättre design 
på reglerande redskap. Det ska vara lätt att göra 
rätt. I lägenheterna på Linero har LKF till exempel 
satt in spalter, som gör det lättare att öppna lagom.

Eja Pedersen.

 ”Det är en fördel att vi är 
flera forskare som ser på 
detta tillsammans. Vi har 
studerat människan som en 
del i lägenhetens miljö.”

Linero torg.
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BYGGA FLER BOSTÄDER

BYGGA FLER 
BOSTÄDER

Nybyggnation Dokumentet.
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BYGGA FLER 
BOSTÄDER

NÅGOT LÄGRE 
BYGGTAKT
För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta 
efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga 
fler lägenheter, äldreboenden, LSSbostäder samt 
ungdoms och studentlägenheter. Målet är att ha 
en projektportfölj med minst 1 500 bostäder och 
att byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 
2019 har byggandet legat på en något lägre nivå, 
men sett till perioden 2014 – 2019 är snittet på 
298 lägenheter per år.

STRUKTUR/STYRNING NYPRODUKTION

Något lägre byggtakt 2019  sid 38

LKF först ut i södra Sverige att testa coliving  sid 42

Från hållbart bygge till hållbart boende  sid 44

Vilken klimatpåverkan har byggprocessen?  sid 46

Nytt avtal med SundaHus  sid 47

Nybyggnation Dokumentet.



– Anledningen till att vi ”bara” byggstartat 
101 bostäder under 2019 är att vi haft för 
få projekt i vår portfölj som varit redo för 
byggstart, av olika skäl. Vi är dock glada 
att vi lyckats få så pass många bostäder 
färdigställda under året, säger LKFs bygg
chef Peter Ovenlund.

Peter Ovenlund.

Något som diskuterats en tid inom bolaget 
är att inte se byggtakten och utvecklingen 
så snävt, utan att snarare se händelserna 
över längre perioder. Peter Ovenlund ut
vecklar resonemanget:

– Under 2014–2019 har LKF byggstartat 
1 790 bostäder, vilket ger ett snitt på 298 

per år under denna period. Den siffran faller 
alltså utmärkt in under vårt mål att bygg
starta 250 – 300 lägenheter om året. Kan
hända kommer vi framöver att införa mål 
som gäller under en 4 eller 5årsperiod.

De 101 bostäder som byggstartats under 
2019 fördelar sig på tre projekt: Kuylenstjerna 

NÅGOT LÄGRE BYGGTAKT 2019
Under 2019 har byggtakten varit något lägre än föregående år; 230 lägenheter har 
färdigställts medan 101 byggstartats. Byggtakten har dock legat på en mycket hög nivå 
under några år och ser ut att öka på nytt från 2020 och framåt.

BYGGA FLER BOSTÄDER

230
INFLYTTADE  

NYA LÄGENHETER

720
MILJONER KRONOR

investerades i pågående projekt 
under 2019.

CIRKA

101
BYGGSTARTADE 

LÄGENHETER 2018
fördelat på tre olika projekt 

(se separat faktaruta).

8
PÅGÅENDE 

BYGGPROJEKT

STRUKTUR/STYRNING NYPRODUKTION
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 Kuylenstjerna i Genarp.

Skymningen på Brunnshög.Peter Ovenlund.

i Genarp, Ådan på Väster i Lund och Skymningen på 
Brunnshög i Lund. Vid årsskiftet 2019/2020 hade LKF 
åtta stycken pågående byggprojekt, som omfattar 565 
lägenheter (se tabellen på sidan 41).

POSITIVT FÖR 2020
När Peter Ovenlund blickar framåt är dock läget ett annat 
än under 2019.

– Det ser redan positivt ut. Under 2020 hoppas vi kunna 
byggstarta 345 lägenheter, fördelat på fyra projekt, pla
cerade i Södra Råbylund, Stångby, Brunnshög och på Linero. 
Vi startar nu projekteringen och hoppas på investerings
beslut i samtliga fyra projekt under hösten 2020, säger 
han och fortsätter:
– Utöver detta har vi ett tiotal stora projekt som just nu är i 
detaljplaneskedet. Vi hoppas komma vidare, så att de kan 
byggstartas 2021 och framåt. Så mellan 2020 och 2025 

8
PÅGÅENDE 

BYGGPROJEKT

vid årsskiftet 2019/2020 med 
sammanlagt 565 lägenheter.

9 000
AKTIVT SÖKANDE 

I BOSTADSKÖN ÅRSSKIFTET
2019/2020

240
LÄGENHETER LEDIGA FÖR 

UTHYRNING VARJE KVARTAL
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BYGGA FLER BOSTÄDER 

MÅL

250 – 300
byggstartade lägenheter per år.

UTFALL

101
byggstartade lägenheter.

MÅL

1 500
lägenheter i projektportföljen.

UTFALL

2150
lägenheter.

MÅL OCH UTFALL 2019

ser det ut att rulla på bra igen. Men vår 
projektportfölj behöver konstant fyllas på 
för att vi ska kunna fortsätta ligga på samma 
nivå när det gäller byggstarter.

Mycket av Peter Ovenlund och hans 
kollegors arbete är en del i utvecklingen 
av Lund som stad. Hur växer Lund hållbart 
och hur tänker LKF i de här frågorna?

– Vi försöker vara med i olika delar av 
staden, där utbyggnad sker. Vi ser gärna att 
det är en så blandade bebyggelseformer 
som möjligt i stadens olika områden; så att 
där finns både hyresrätter, bostadsrätter 
och äganderätter blandat. Vi har också 
börjat titta på att inom LKF ta fram en ut
byggnadsstrategi mer på lång sikt, för var 
vi vill bygga samt vilka typer av bostäder 
som passar bäst var, säger han.

SOLCELLER I NYPRODUKTION
När det gäller nyproduktion så arbetar LKF 
fortfarande efter ambitionen att installera 
solceller i de projekt där det passar, vilket 
hittills visat sig vara merparten av nypro
duktionsprojekten. Solcellerna dimensio
neras då för att täcka fastighetselen. 

– Vi strävar alltid efter en låg energiför

FAKTA PÅBÖRJAD 
NYPRODUKTION 2019

Kuylenstjerna (Genarp):  27 lägenheter

Ådan (Väster i Lund):  25 lägenheter

Skymningen (Brunnshög i Lund): 49 lägenheter

Totalt:   101 lägenheter

Ådan på Väster

Gränden

STRUKTUR/STYRNING PRODUKTION
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PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2019

Pågående* Under 
 planering

Totalt per 
projekt

Dokumentet 54 54

Nymfen, Södra Råbylund 56 56

Hammocken, Södra Brunnshög 77 28 105

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 49 49

Ådan, Ejdervägen 25 25

Koggen 1, Linero 42 42

Stångby 70 70

Pilgrimen 2, Södra Råbylund 100 100

Brunnshög centrala 100 100

Tirfing 1, Linero 40 40

Idalaskolan, Veberöd 75 75

Södra Råbylund etapp 3 140 140

Råbykungen/Stenkrossen 175 175

Spinnrocken och Ullen 25 25

Sandbybacke 200 200

Solhällan, Mårtens Fälad 250 250

Örnvägen, Väster 150 150

Ladugårdsmarken, N Fäladen 60 60

Vattenrännan mfl, Dalby 200 200

Söderport 80 80

Molnet 1 & 2, Klostergården 100 100

Nöbbelöv, Kävlingevägen 200 200

Summa lägenheter 187 535 2 007 2 729

ANTAL BOSTÄDERbrukning. Om vi till exempel bygger lång
smala hus med många ytterväggar är det 
svårare att uppnå låg energiförbrukning, 
medan det är lättare när husen är mer 
kompakta. Vår ambition är att uppnå en 
energiförbrukning som ligger 20 procent 
lägre än Boverkets byggregler, säger Peter 
Ovenlund.

GÅR DET ATT NÅ EN ÄNNU LÄGRE 
NIVÅ AV ENERGIFÖRBRUKNING?
– Det är svårt att säga, men på vårt pilot
projekt Xplorion testar vi till exempel en ny 
typ av isoleringsmaterial i ytterväggarna. 
Fönstren är också väldigt energieffektiva 
och så har vi solceller som vi kombinerar 
med ett batteri, för att kunna lagra energin 
och använda den senare. I Xplorion testar 
vi mycket, för att sedan utvärdera och se 
hur vi ska gå vidare framåt. Det är viktigt 
att utvärdera innan man går vidare.

VARFÖR ÄR DE HÄR FRÅGORNA 
VIKTIGA FÖR LKF?
– Vi är en långsiktig fastighetsägare som 

vill bygga bra miljömässigt. Det är bra för 
oss som fastighetsägare samtidigt som 
det ger en lägre kostnad. Vi försöker hela 
tiden göra bra investeringar, så att vi kan 
sänka våra driftskostnader.

HUR ARBETAR NI NÄR DET GÄLLER 
VAL AV BYGGMATERIAL?
– Vi är just nu med i ett projekt där vi tittar 
på klimatpåverkan i byggprocessen. Till
sammans med byggentreprenören Otto 
Magnusson och IVL tittar vi på tre olika 
byggprojekt, där vi försöker ta reda på viken 
klimatpåverkan olika material har. Vi vill ta 
reda på hur stor klimatpåverkan byggpro
cessen i sig har i dag. Utifrån detta vill vi 
sedan hitta ett utgångsvärde, för att kunna 
ställa krav på våra olika byggprojekt när det 
gäller vilken klimatpåverkan de maximalt 
får ha, säger Peter Ovenlund och avslutar:

– Det hade varit intressant att till exempel 
kunna se hur mycket mindre eller större 
klimatpåverkan blir om vi bygger med 
trärespektive betongstomme. Det är dock 
viktigt att vi bygger hållbart ur alla per
spektiv. Vi behöver se till både kostnaden 
och den totala miljöpåverkan, för att kunna 
bygga fler bostäder i ett hållbart Lund.

LKF har under året också tecknat ett 
avtal med SundaHus (se artikel här intill).

FAKTA PÅBÖRJAD 
NYPRODUKTION 2019

Kuylenstjerna (Genarp):  27 lägenheter

Ådan (Väster i Lund):  25 lägenheter

Skymningen (Brunnshög i Lund): 49 lägenheter

Totalt:   101 lägenheter

PROJEKT (FASTIGHET) Färdigställt 
31/12/2019

Pågående* Under 
 planering

Totalt per 
projekt

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 50 50

Solhällan äldreboende 50 50

Tirfing 1, Linero 6 6

Vattenrännan mfl, Dalby 12 12

Sandby Backe 6 6

Summa boendeenheter 43 30 142 215

 TOTAL SUMMA BOSTÄDER OCH 
SÄRSKILDA BOENDEN 230 565 2149 2944

SÄRSKILDA BOENDEN

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd
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BYGGA FLER BOSTÄDER 

LKF FÖRST UT I 
SÖDRA SVERIGE ATT 

TESTA COLIVING
LKFs styrelse sa hösten 2019 ja till att satsa på ett 

coliving-projekt i Brunnshög. Här ges unga vuxna en 
möjlighet att bo på egen hand samtidigt som de delar 

gemensamma ytor med andra ”Colivers”.

Lunds nya stadsdel Brunnshög
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– Som det första allmännyttiga bolaget 
har vi tecknat ett samarbetsavtal med 
Colive AB. Vi är också först ut i södra Sverige. 
Konceptet finns på fler ställen, bland annat 
i Stockholm och Uppsala, säger Marie Enmark, 
projektutvecklare på LKF.

De som flyttar in i LKFs colivinghus får 
ett eget (låsbart) rum med toalett och 
dusch. Utöver det består lägenheten av 
andra privata rum, ett gemensamt kök och 
vardagsrum samt vissa arbetsplatser. 
Veckostädning av de gemensamma och 
möblerade ytorna ingår i hyran, liksom wi
fi och olika aktiviteter. 

LKF kommer att hyra ut hela huset till 
företaget Colive AB, i ett blockhyresavtal. 
De som flyttar in hyr sedan direkt av Colive 
AB, som kommer att matcha ihop de bo
ende. Efter den första inflyttningen får de 
som delar lägenhet vara med och tycka till 
om tillkommande hyresgäster.

– Drygt 50 procent av dem som aktivt 
söker bostad hos oss är just unga vuxna; 
en målgrupp som svårt att hitta bostad i 
dag. De har kort kötid och har ännu inte 
hunnit bygga upp sin ekonomi. Den här 
gruppen består till stor del av människor 
som avslutat sina studier men ännu inte 
bildat familj, säger Marie Enmark.

En annan tanke från LKFs sida är viljan 
att kunna erbjuda en annorlunda boende
form på Brunnshög. 

– För att få Brunnshög att bli en hållbar 
stadsdel är det bra att blanda så många 
boendeformer som möjligt. Här blir coli
ving ett bra komplement. Vi tror att 
många nyutexaminerade unga vuxna kom
mer att söka sig till bland annat IDEON, 
MAX IV och ESS. Då är det bra att kunna 
bo i närheten, säger Marie Enmark.

Utöver ett yteffektivt boende med sats
ning på delningsekonomi och social håll
barhet kommer även själva bygget att ha 
ett ”hållbart tänk”. Förhoppningen är också 
att byggnadens arkitektur ska spegla idén 
med huset och dess målgrupp.

FAKTA COLIVING, 
BRUNNSHÖG
Planerad byggstart 2021 med inflyttning 
2022–2023. Här erbjuds boende för 70 
personer i åldrarna 20–35 år. Social håll
barhet och delningsekonomi är i fokus.

Läs mer på colive.se

”För att få Brunnshög att bli en hållbar 
stadsdel är det bra att blanda så många 

boendeformer som möjligt. Här blir coliving 
ett bra komplement. ”

Marie Enmark
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– Allt går jättebra och vi ligger i fas med vår 
tidplan. Hela stommen är uppe, taket är på 
plats och vi har kommit en bra bit med fa
sader och innerväggar. Under 2020 kommer 
vi, eller snarare vår totalentreprenör Otto 
Magnusson, att arbeta med husets insida. 
Under början av året startar vår uthyrnings
process och inflyttningen är planerad till 
slutet av 2020, säger han.

HUR KÄNNS DET ATT SE HUSET 
TA FORM?
– Det är jätteskönt och roligt att se. Efter 
ett gediget förarbete ska vi nu bara se till 
att det blir som vi tänkt. För min personliga 
del är visionsarbetet det roligaste. Om vi 
tänkt rätt från början så är det sedan lättare 
att göra rätt. 

HUR ARBETAR NI INOM LKF FRAM 
TILL INFLYTTNINGEN?
– Vi har både en projektgrupp och en teknik
grupp. I projektgruppen ingår kollegor 
som är duktiga på hållbarhet, digitalise
ring och kommunikation. Att bygga en 
specifik byggnad är rätt lätt. Men att se till 
att få hela konceptet på plats är en annan 
sak. Vi har bland annat haft har två stu
dentgrupper från Ekonomihögskolan vid 
Lunds universitet som hjälpt oss med för
slag till marknadsföring av konceptet. 

– Men det handlar inte bara om att bygga 
hållbart utan att se till att de som flyttar in 
också kan leva hållbart. Det gäller att vi är 
väldigt tydliga mot våra hyresgäster, så att 
konceptet inte faller. Teknikgruppen arbetar 

HÅLLBART BOENDE
Xplorion på Brunnshög, LKFs pilotprojekt för hållbart byggande 
och boende, har under 2019 gått från idéstadiet till pågående 
bygge. Projektledaren Dennis Kerkhof ger oss en bild av året 
som gått och vad som händer härnäst.

Xplorion
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med att testa de tekniska detaljerna, så 
att de fungerar ihop med vår förvaltning. 
Deltagare från båda dessa grupper kom
mer sedan att vara med och utvärdera 
det vi testar i Xplorion.

VILKA ÄR SATSNINGENS 
UTMANINGAR?
– Vi behöver ha en helhetssyn samtidigt 
som det under 2020 gäller att få alla detaljer 
rätt. Det gäller också att uppfylla alla för
väntningar, så att vi kan göra det smidigt 
för alla. Det kanske allra viktigaste är 
dock att vi lyckas övertyga och berätta att 
detta är ett annorlunda boende och att vi 
också vill att det ska vara annorlunda.

”Det handlar inte bara om att 
bygga hållbart utan att se till 

att de som flyttar in också 
kan leva hållbart.”

Dennis KerkhofXplorion

VAD BLIR DET SPECIELLA MED ATT BO PÅ XPLORION? 
Jo, hyresgästerna kommer bland annat att:

•   Få sin el och värme debiterad 
från LKF, tillagt på hyran. Något 
externt abonnemang med energi-
företag behövs alltså inte.

•   Få lokalt producerad el från sol-
celler på taket. I källaren finns 
batterier som lagrar överskottsel.

•   Ha behovsstyrda ventilations-
aggregat i sina lägenheter, som 
minskar problem med kontakt-
allergier.

•   Via sin hyra få ett medlemskap i 
Xplorions cykel- och bilpool. Ett 
antal cyklar (både el- och lådcyklar) 
finns tillgängliga i ett cykelhus på 
gården, med möjlighet till laddning 
och service.

•   Kunna rulla in lådcyklarna i husets 
hissar och ända fram till sina 
ytterdörrar, för att smidigt kunna 
lossa och lasta. 

•   Kunna boka en eller flera tvätt-
maskiner i taget och därmed 
väldigt konkret dela tvättstugan 
med sina grannar.

LKF
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– Från och med 2022 ska en klimatdeklara
tion göras för alla byggprojekt, vilket på
verkar alla i branschen. Vi förbereder oss 
inför detta och försöker förstå vilka krav vi 
ska ställa, säger Anna Medin.

Lena Nordenbro fortsätter:
– Det bubblar på många håll när det gäller 

den här frågan. Byggfasen har hittills varit 
lite fredad när det gäller klimatpåverkan, 
men det är en fråga vi delvis har stor rå
dighet över. Det är dock väldigt många in
volverade i byggfasen, vilket gör frågan 
komplex. 

LKF driver bland annat ett projekt till
sammans med leverantören Otto Magnusson 
Bygg. Tillsammans tittar de på tre gemen
samma byggprojekt: Bullerbyn, Gränden 
och Xplorion. Från dessa tar de fram data 
på hur allt byggmaterial har tillverkats och 
transporterats samt även själva byggets 
klimatpåverkan. 

KLIMATPÅVERKAN PER 
KVADRATMETER
– Med hjälp av Byggsektorns miljöberäk
ningsverktyg ska dessa uppgifter summeras 
och leda fram till byggprojektens totala 
klimatpåverkan per kvadratmeter. Därefter 
ska vi fundera över hur vi kan minska den 
siffran. Hela vår byggavdelning är involve
rad i arbetet, berättar Anna Medin.

LKF har under året också varit en av nio 
testpiloter i ett projekt som drivs av Sveriges 
Allmännytta tillsammans med IVL (Sveriges 
Miljöinstitut) och Kommuninvest. LKF deltar 
med bygget av Bullerbyn. Projektet heter 
Klimatkrav i upphandling till rimlig kostnad 
och är ett steg mot lagkravet på en klimat
deklaration. Arbetet ska landa i en vägledning 
till hur man tar fram en klimatberäkning 
och hur man gör för att klimatreducera 
olika projekt.

– När vi ställer klimatkrav i samband 
med upphandlingar så är det viktigt att vi 

skapar tydlighet gentemot våra leverantörer, 
säger Lena Nordenbro.

FÖRSTÅ OLIKA MATERIAL
– Vi behöver också bättre förstå olika ma
terial och deras egenskaper. Vi behöver till 
exempel veta vad som händer med be
tongens egenskaper när vi klimatförbättrar 
den och hur dessa egenskaper påverkar en 
byggkonstruktion, säger Anna Medin.

För att fördjupa sig i just betongfrågan 
har LKF under året startat en konstruktions
utredning för Bullerbyn och Gränden. Tanken 
är att analysera en alternativ konstruktion, 
för att fundera över hur det till exempel 
hade fungerat att använda en minskad 
mängd betong med bibehållen kvalitet.

– Det här är svåra frågor, med många 
aspekter. Därför är det viktigt att vi är 
öppna och har samtal med flera aktörer, 
för att bli vi medvetna om varandras utma
ningar och möjligheter. Vi har i år även inlett 
samtal med arkitekter, för att diskutera 
hur vi kan styra klimatfrågorna i ett tidigt 
skede. Det känns som att många aktörer 
är väldigt redo. Vi vill vara med och få i 
gång processen och föra diskussionen 
framåt, inte bara vänta på ett färdigt slut
resultat, säger Lena Nordenbro.

MINSKADE KONSUMTIONSUTSLÄPP
LKF har under 2019 också arbetat tillsam
mans med Lunds kommun och Lundafastig
heter om Lunds klimatmål, med ambitionen 
att minska konsumtionsbaserade utsläpp. 
Vilket i detta fall rör sig om byggmaterial.

– Vi diskuterar till exempel cirkularitet, 
om att återvinna byggmaterial. Det är 
spännande och viktigt att delta i de här 
projekten och de diskussioner de för med 
sig. Det är också spännande att inte veta 
svaren på alla frågor; ”famlandet” måste 
göras, avslutar Anna Medin.

VILKEN KLIMATPÅVERKAN 
HAR BYGGPROCESSEN?

BYGGA FLER BOSTÄDER 

Under 2019 har LKF arbetat aktivt med att öka sin kunskap om klimat-
påverkan i byggprocessen. Ett kommande lagkrav på en klimatdeklaration 
för byggprojekt driver frågan framåt. Hållbarhetschef Lena Nordenbro 
och byggprojektledare Anna Medin berättar om några av årets insatser.

Anna Medin

Harlösabanan
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– Vi gör vad vi kan för att bidra till utveck
lingen av ett hållbart samhälle och har suc
cessivt och på olika sätt skärpt kraven på 
våra leverantörer när det gäller vilka mate
rial de använder. Utan bra verktyg är det 
här arbetet svårare, men med större till
gång till SundaHus databas kommer vårt 
arbete att bli enklare, säger Anna Seeger, 
fastighetsingenjör inom underhåll på LKF.

SundaHus gör en klassificering av alla 
material som läggs in i databasen. LKFs 
målsättning är att endast använda Aoch 
Bklassade material, men vissa undantag 
kommer att godkännas inom produkt
grupper där det är svårt att hitta alterna
tiv. Om leverantören som bygger åt LKF 

vill använda ett material som ännu inte är 
registrerat, måste de be materialtillverkarna 
att lämna in produktinformation till 
Sunda Hus, som sedan klassar produkten.

All berörd personal, ett fyrtiotal personer 
inom LKF samt ramavtalsentreprenörer, 
kommer under 2020 att erbjudas en kurs 
för att kunna använda sig av databasen. 
Anna Seeger är en av dem som kommer 
att vara med och hålla i trådarna för både 
utbildningen och införandet av SundaHus 
på bredare front inom LKF.

– Vinsten är att vi kommer att få en större 
kontroll över vad som byggs in i våra 
fastig heter. Vi får en större överblick och 
en bättre helhet. Vi vill också minska risken 

för att våra hyresgäster och medarbetare 
utsätts för hälsoskadliga ämnen; vi vill ju till 
exempel inte bygga in utfasningsämnen i 
våra fastigheter. Med bättre kunskap om vilka 
material som finns i våra fastigheter ökar 
möjligheterna att kunna återanvända eller 
återbruka materialet, säger Anna Seeger.

NYTT AVTAL MED SUNDAHUS
LKF strävar efter att skapa en sund och hållbar boendemiljö för sina hyres-
gäster. För att öka kontrollen över vilka material som byggs in i företagets 
fastigheter tecknades hösten 2019 ett utökat avtal med SundaHus i 
Linköping AB. Såväl material i nyproduktion som material som används vid 
underhåll och renoveringar kommer att registreras i SundaHus Miljödata.

Fasadbilder från 
våra hus i Lund.
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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 9 000 sökte under årets sista kvartal någon 
av de 200 lediga lägenheterna. Våra medarbetares vardag handlar om att 
skapa fler och bättre hem. LKF arbetar aktivt med att skapa ett bättre 
Lund, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

STRUKTUR/STYRNING KLIMAT OCH ENERGI

Klimatfrågan ett självklart fokus, på många nivåer  sid 50

Systematiskt arbete för att sänka energiförbrukningen   sid 54

Hallå där … Rolf Karlsson … om LKFs fossilfria fordonsflotta  sid 56

LKFs första tvättmedelsfria tvättstuga    sid 56

STRUKTUR/STYRNING ÅTERVINNING OCH ÅTERBRUK

Stort fokus på källsortering och återbruk    sid 60

Allt är gratis, alla får låna!    sid 63

Kvartersnära återbruk och möjlighet till nya möten  sid 64

STRUKTUR/STYRNING SOCIALT SAMHÄLLSANSVAR

Att bo, ha en sysselsättning och vara integrerad i samhället  sid 65

Livskonceptet avslutat – Boskolan lever vidare  sid 67 

LKF stöttar basketklubbens integrationsarbete   sid 69



– Målet att ha en fossilbränslefri uppvärm
ning nådde vi i princip redan 2018, när hela 
Lunds fjärrvärmenät blev nästintill fossilfritt. 
Samma år uppnådde vi även vårt mål om 
att minska primärenergianvändningen med 
55 procent, säger Håkan Nilsson, Fastig
hetschef. Han förklarar:

– Redan för många år sedan valde LKF 
att gå över till fjärrvärme. Det är en viktig 
anledning till att vi i dag har nått våra klimat
mål. Nu återstår två orter i Lunds ytterom
råden, Södra Sandby och Veberöd, dit 
fjärrvärmen inte når. Här tittar vi på olika 
hållbara energilösningar. 

LKF har även ett mål om att effektivisera 
sin energiåtgång när det gäller värme. Målet 
är att minska energiförbrukningen med 
1kWh per kvadratmeter och år, vilket hittills 
gått bra.

SÄNKA ENERGIKOSTNADER
– Vi är på väg i rätt riktning, absolut. Men det 
gäller att inte bara uppnå ett mål utan att 
sedan också kunna hålla det. Vi arbetar 
kontinuerligt med våra fastigheter, dels när 
det gäller att få ned energikostnaderna och 
dels för att skapa så hållbara fastigheter som 
möjligt. Vid stora ombyggnader arbetar vi 
med att sänka energiåtgången, med reno
veringsarbetet på Linero som ett aktuellt 
exempel. Dessutom arbetar vi hela tiden 
med att försöka se var energiåtgången 
sticker ut och hur vi kan åtgärda det, säger 
Håkan och tillägger:

– Även när det gäller energieffektivisering 
så går det att koppla våra fina resultat till 
vårt beslut om fjärrvärme. Istället för att 

trycka in värmepumpar och el i våra system 
så har vi tänkt långsiktigt och haft ett hel
hetsperspektiv. Vi försöker alltid se till hela 
LKF och hela Lund. Vi vill ta ett större ansvar 
än den enskilda fastigheten. 

SOLCELLER OCH LADDBARA 
BATTERIER
Utöver att energianvändningen för el och 
värme är fossilbränslefri så är LKF dessut
om en stor producent av förnybar energi, 
via solceller. Målet är att LKF till slutet av 
2020 ska ha en installerad solcellseffekt på 
1 700 kW, vilket ser ut att nås. Vid slutet av 
2019 var 1 419 kW solceller installerade och 
330 kW finns i planerad installation till 2020. 

– Även om vi valt fjärrvärme på det stora 

KLIMATFRÅGAN ETT SJÄLVKLART 
FOKUS, PÅ MÅNGA NIVÅER 

Två av LKFs hållbarhetsmål 2018 – 2020 är att minimera klimatpåverkan genom att dels bli 
fossilbränslefria och dels minska primärenergianvändningen med 55 procent. Båda målen är 
så gott som uppnådda och arbetet med att ytterligare minska klimatavtrycket pågår för fullt.

1 700 kW

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

Målet är att LKF till slutet av 2020 ska ha 

en installerad solcellseffekt på 1 700 kW,

STRUKTUR/STYRNING KLIMAT OCH ENERGI
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planet, så kommer el att vara en fortsatt 
viktig energikälla. Då vill vi ha tillgång till en 
högvärdig energikälla, och även ha möjlighet 
att utveckla den så mycket som möjligt på 
egen hand. Därför satsar vi på solceller och 
i framtiden gärna solceller kombinerat med 
laddningsbara batterier, säger Håkan Nilsson.

Angående indirekt klimatpåverkande ut
släpp, exempelvis från sådant som upp
handlas, så är LKF just nu engagerat i tre 
projekt. Målet är att lära mer om klimatkrav 
i byggprocessen.

FOSSILFRI BILPARK OCH FÄRRE 
FLYGRESOR
Inom den egna verksamheten har LKF 
kommit långt med att minska klimatpåverkan. 
Målet om att ha en helt fossilbränslefri bil
park uppnåddes vid slutet av 2019 och 
arbete pågår med att hitta fungerande 
alternativ för arbetsmaskinerna. (Läs mer 
på sidan 56.)

När det gäller personalens tjänsteresor 
så har endast 2 flygresor till Stockholm 
genomförts under 2019, att jämföra med 
65 antal tågresor till samma destination.

När det gäller personalens tjänsteresor så 
har endast 2 flygresor till Stockholm genom-
förts under 2019, att jämföra med 65 tågresor 
till samma destination.

– Vi har även tagit beslut om att arbeta 
fram en hållbar resplan. Den är delvis en 
förberedelse inför flytten till vårt nya kontor 
2022, men kommer även att innehålla åt
gärder som vi kan starta idag. Första steget 
var en resvaneundersökning om arbets
pendling och tjänsteresor, som alla 
medarbetare fick svara på via en 
webbenkät. Nu sker en analys och 
arbete med att ta fram mål och 
åtgärder, säger Lena Nordenbro, 
Hållbarhetschef.

Målet om att ha en helt 
fossilbränslefri bilpark uppnåddes 

vid slutet av 2019.
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KLIMATSMART VARDAG
En annan aspekt av klimatfrågan är att ge 
hyresgästerna förutsättningar för att leva 
en klimatsmart vardag. Så att det blir lätt 
att göra rätt. Det kan till exempel handla 
om hållbara mobilitetslösningar. 

– Genom att utveckla våra stadsdels
centrum och få in närservice, som apotek, 
i våra lokaler så kan transportbehovet 
minska. Vi arbetar också bland annat med 
att skapa trygga och väl fungerande cykel
parkeringar. Cykelskjul för lådcyklar ska också 
testas, säger Lena Nordenbro och fortsätter: 

 – Vi har ett erbjudande om privat ladd
plats för elbil, som vi dock inte alltid lyckas 
lösa. Det beror på ökade kostnader för 
installation och effektbrist. Under 2020 
ska vi se över detta erbjudande, säger 
Lena Nordenbro.

HÅLLBAR KONSUMTION
– Det finns mycket vi kan göra kopplat till 
klimatsmart boende. Vi kan också försöka 
göra det enkelt att konsumera hållbart. Vi 
har satsat på bytesrum i våra bostadsom
råden, att stötta Fritidsbanken och åter
bruksverkstäderna FixaTill, säger Lena 
Nordenbro. (Läs mer på sid. 63 – 64)

Ett annat sätt att få hyresgästerna att 
leva mer hållbart är att LKF i all nyproduk
tion, vid större ombyggnader och där det 
är möjligt, installerar varmvattenmätare i 
varje lägenhet. Då får hyresgästerna en 
individuell debitering för varmvatten och 
betalar bara för den mängd varmvatten 
de gör av med.

– När hyresgästerna blir medvetna om 
sin förbrukning så leder det oftast till ett 
ändrat beteende och en sänkt förbruk
ning. Vi arbetar också en hel del med att 
informera våra hyresgäster om vad de kan 
göra för att minska sin varmvattenförbruk
ning, säger Håkan Nilsson.

FAKTA
•   LKF är ett av 176 anslutna bolag i Allmän

nyttans Klimatinitiativ, med målsättningar 
om en fossilbränslefri Allmännytta 2030 
och en energieffektivisering på 30 pro
cent från 2007 till 2030. Ett antal arbets
möten och träffar har ägt rum under året.

•   19 – 20 november 2019 var LKF värdföre
tag vid Sveriges Allmännyttas årliga kon
ferens Klimat och energikicken. 350 del
tagare besökte Lund och deltog i 
studiebesök och fick information om LKFs 
ombyggnadsprojekt på Linero och inno
vationsprojekt Xplorion. 

Mål: Över 90 % av våra hyresgäster ska ange 
att de har bra/mycket bra förutsättningar att 
agera miljömedvetet i sitt hem. 

Utfall: 91,4 % (91,0 % 2018).

STRUKTUR/STYRNING KLIMAT OCH ENERGI

Klimatoch energikicken
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KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP*
* Klimatpåverkande utsläpp redovisade i enlighet med 
GHGprotokollet (Greenhouse Gas Protocol)

SCOPE 3

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

49 118 kg CO
2

DIREKTA UTSLÄPP

INDIREKTA UTSLÄPP

INDIREKTA UTSLÄPP

0 kg CO2

13 640 kg CO2

Egna fordon 
och maskiner

Solenergi 
anläggningar

Egna pannor 
för uppvärmning

2018 redovisade LKF sin första klimatberäkning enligt GRI, 
Global Reporting Initiative. När den nu jämförs med utsläpps-
siffrorna för 2019 så har LKFs klimatavtryck fortsätt att sjunka.

KLIMATPÅVERKANDE UTSLÄPP 2018

Scope 1:  98 558 kg
Scope 2:  306 765 kg
Scope 3:  14 018 kg

I denna beräkning har vi redovisat utsläppen vid utsläppskällan 
och inte inkluderat livscykelperspektivet. Vår ambition är att i 
kommande klimatberäkningar inkludera livscykelperspektiv och 
bland annat redovisa klimatpåverkande utsläpp relaterade till de 
byggmaterial vi använder.

SCOPE 1
Omställningen mot en förnybar 
fordonsflotta har gjort att direkta 
utsläpp nästintill halverats jämfört 
med 2018.

SCOPE 3
Resor i tjänsten har fortsatt 
under 2019 och främst 
kommer utsläppen från resor 
i tjänsten med egen bil.

SCOPE 2
Resultaten är av att fjärrvärmen 
nu även är 100% fossilbränslefri, 
detta tillsammans med biogas och 
el märkt med ”bra miljöval” gör att 
elanvändning och uppvärmning i 
våra bostäder är 100 % fossil
bränslefri.

 Värden saknas men 
beräkningar pågår.
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SYSTEMATISKT ARBETE FÖR ATT 
SÄNKA ENERGIFÖRBRUKNINGEN
I februari 2020 får LKF sin första energichef, samtidigt som företagets driftgrupp byter 
namn till energigruppen. Under drygt ett års tid har gruppen arbetat med att skapa tydliga 
strukturer för sitt huvuduppdrag: att sänka företagets energiförbrukning. Sänkta kost-
nader, förbättrad inomhusmiljö och minskat klimatavtryck är vinsterna.

Från vänster: Sandra Hedlund, Anders Löfquist, Mi Theander, 
Mats Olsson, Dan Johansson, Fredrik Sigleifs

SKAPA ETT BÄTTRE LUND
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– Det är svårt att ta beslut i de här frågorna 
utan att vara insatt och ha kunskap om 
energifrågor. Driftgruppen har vuxit i takt 
med att behovet ökat och nu ser vi fram 
emot att snart få en egen chef som kan föra 
vår talan i organisationen, säger Mi Theander, 
energiassistent inom den blivande energi
gruppen.

Gruppen består av sju personer och blir 
åtta när den nya chefen börjar. Utöver Mi 
Theander, som ansvarar för bland annat 
energistatistik, hantering av en rad itsystem 
och ekonomiska frågor, arbetar övriga kolle
gor som VS, energi, drift och ventilations
tekniker. 

En stor del av deras arbete handlar om 
kontroll och justering av befintliga energi
system. I ett styrrum kan de övervaka samtliga 
LKFfastigheter och hit kommer dagliga larm, 
vissa akuta och andra inte. Vid behov sänds 
teknikerna ut i fastigheterna för att lokalisera 
och åtgärda eventuella brister.

STRUKTURERAT UPP ARBETET
Energigruppen har sedan slutet av 2018 fått 
stöd av en utomstående konsult, som stöttat 
dem med att strukturera upp arbetet. Var 
femtesjätte vecka ses hela gruppen för ett 
teammöte, som följer en given form.

– På mötena identifierar vi fastigheter 
med en energiförbrukning som av någon 
anledning sticker ut. Vi diskuterar också vilka 
kommande händelser som skulle kunna på
verka vår energiförbrukning och statistik, 
säger Mi Theander.

Delar av gruppens arbetsuppgifter kan 
liknas vid detektivarbete. Ibland kommer 
signaler om att något är fel på en specifik 
fastighet, kanske via ett larm. Men det kan 
lika gärna vara en statistikanalys som fångar 
gruppens uppmärksamhet. 

– Det tar ibland lång tid att se förändringar 
och då är det värdefullt att ha tillgång till 
statistik, så att vi kan gå tillbaka och analy
sera. I vissa fall tror vi att vi hittat en förklaring, 
som sedan i praktiken inte alls visar sig 
stämma. Vår ambition är dock att så långt 
det går försöka förutse vad som kan ske, för 
att slippa akuta utryckningar och reparationer, 
säger Mi Theander och fortsätter:

ALLA ÄR VIKTIGA
– I vissa fall har vi haft fastigheter som vi 
arbetat med länge; felsökt och klurat ut 
olika lösningar för. Och så plötsligt ser vi 
resultat. För att se helheten är vi alla i 
gruppen viktiga, vi behöver varandras 
kompetenser och erfarenheter.

– Utifrån dessa ytor kan vi räkna ut och för
dela kostnader för energi på de olika juri
diska fastigheterna. Det ger oss i teorin en 
bättre kostnadskontroll. ATempytorna an
vänds också när någon ur energigruppen 
utför energideklarationer. När en fastighet 
energideklareras läggs extra fokus på drift 
och energi för just den fastigheten, förklarar 
Mi Theander.

Utöver detta har driftgruppen under 2019 
bland annat också: bidragit till att fasa ut de 
sista gasanläggningarna i Lund och konver
terat dem till fjärrvärme, gjort en utredning 
om referensgivare och individuell mätning/
debitering (som underlag för ett beslut om 
dessa mätningar ska fortsätta göras eller inte), 
bytt ut ventilationsaggregat på Flygelvägen 
(som ger ökad komfort för hyresgästerna 
och minskar energiförbrukningen) samt 
provat en ny lösning på Lärlingen, tillsam
mans med Kraftringen, där fjärrvärme 
kombineras med en frånluftsvärmepump 
(för att optimera energiförbrukningen) 
samt strävat efter att förse hyresgästerna 
med ett så bra inomhusklimat som möjligt.  

Under 2019 har energigruppen haft fokus 
på fastigheter byggda från 2010 och framåt. 
Alla fastigheter har gåtts igenom och gruppen 
har granskat vilka energikrav som ställdes på 
dem när de byggdes för att se hur väl de 
uppfyller dem i dag.

– Vi har hittat ganska mycket i dessa 
fastig heter. Ett exempel var en felmonterad 
styrventil i ett ventilationsaggregat. Den 
stod alltid fullt öppen istället för stängd, 
vilket gjorde att ventilationsaggregatet fick 
”dumpa” värme. Det gjorde stor skillnad när 
detta rättades till. Kombinerat med övriga 
insatser sänktes energiförbrukningen i 
fastig heten med närmare 40 procent. När 
vi går till botten med olika frågor kan skutan 
vändas. Då kan vi göra skillnad ur alla per
spektiv på hållbarhet, säger Mi Theander.

RÄTTVISA NYCKELTAL
Ett annat omfattande arbete, som pågått 
från hösten 2018 till våren 2019, var att ta 
fram ATempytor för hela LKFs bestånd. 
Enkelt uttryckt handlar det om att få fram 
rättvisa nyckeltal för vilka ytor inom fastig
heterna som faktiskt är uppvärmda. Ritningar 
har stämts av med verkligheten.

”När vi går till botten med 
olika frågor kan skutan vändas. 
Då kan vi göra skillnad ur alla 

perspektiv på hållbarhet”

”På mötena identifierar vi fastigheter 
med en energiförbrukning som av någon 

anledning sticker ut.”
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… HUR GÅR ARBETET MED ATT 
GÖRA LKFs FORDONSFLOTTA 
FOSSILFRI?
– Det går bra! I början av 2019 installera
des våra två HVO*tankar: en i Dalby och 
en i Södra Sandby. Alla våra maskiner som 
förut gick på diesel går numera på HVO. 
Av företagets totalt 56 bilar så är 15 stycken 
elbilar, 21 gasbilar och 20 HVObilar.

Rolf Karlsson

– I vår första tvättmedelsfria tvättstuga vill 
vi testa och utvärdera en hållbar tvättmetod, 
tillsammans med våra hyresgäster, säger 
Lena Nordenbro, hållbarhetschef på LKF.

Invigningens hyresgäster var nyfikna och 
ville veta mer om metoden. Vissa hade ingått 
i pilotgruppen och redan provtvättat. Eva 
Andersson var en av dem:

– Jag hade med mig en vit linneduk, som 
mina barnbarn hade lämnat Nutellafläckar 
på. Den blev kritvit efter tvätten och hade 

inga fläckar kvar efteråt. Jag kommer 
absolut att prova den här tvättstugan; det 
vore fantastiskt om detta funkar. Då kan vi 
både spara pengar och även gynna miljön.

Torbjörn Larsson, biträdande fastighets
chef på LKF, berättade att han själv inled
ningsvis varit tveksam till satsningen.

– Vad är detta för stollerier tänkte jag när 
jag först hörde talas om det. Men efter att 
jag själv provtvättat släppte mina tvivel. 
Jag såg med egna ögon att det funkade 
och tappade verkligen hakan. Då förstod 
jag att denna metod står sig väl jämfört 

med andra. Nu känner jag mig glad att vi 
kan erbjuda våra hyresgäster tvättmedels
fri tvätt, sa han.

Pilotprojektet kommer att utvärderas. 
Bland annat kommer energiförbrukningen 
att mätas, vattenprover att tas och hyres
gästerna kommer att få berätta hur de 
upplever tvättresultatet. Om pilotprojektet 
slår väl ut kommer metoden att prövas 
även på nyproduktionsprojektet Xplorion 
på Brunnshög.

Peter Gradin, LKFs områdesvärd för de 
aktuella husen och tvättstugan, berättar 
om sina intryck. 

LKFs FÖRSTA TVÄTTMEDELSFRIA 
TVÄTTSTUGA

I mitten av oktober 2019 invigdes LKFs första tvättmedelsfria tvättstuga. 
Hyresgästerna på Grönegatan/Kattesund kan sedan dess välja mellan att 
”tvätta som vanligt” eller att prova att tvätta utan tvättmedel. 

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

ROLF KARLSSON, 
FASTIGHETSSERVICECHEF PÅ LKF…

HALLÅ DÄR!
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KOMMER LKFs FORDONSFLOTTA 
ATT VARA FOSSILFRI DEN 31 
DECEMBER 2020?
– När det gäller vanliga bilar så är vi fossil
fria redan den 1 januari! Alla traktorer går 
på HVO, så där är vi också hemma. Det som 
återstår att lösa är våra gräsklippare. En del 
av dem går på HVO, men vi har fortfarande 
cirka 10 stycken bensindrivna, som vi ska vi 

försöka få bort under året. Problemet med 
de eldrivna gräsklipparna har varit att många 
har stora och tunga batterier, men utveck
lingen går snabbt framåt och mot slutet av 
året ska vi vara i fas även när det gäller 
gräsklippare.

*HVO står för Hydrerade vegetabiliska oljor

– Jag blev imponerad när vi provtvättade. 
Det är i och för sig inget mirakel, metoden 
tar inte bort alla fläckar. Men det gör ju 
inte vanligt tvättmedel heller utan någon 
form av fläckborttagning. Dessutom ger 
metoden flera fördelar: den är bra både 
för miljön och för att minska kontaktallergi. 
Den gör det dessutom möjligt att spara 
pengar för hyresgästerna, eftersom inget 
tvättmedel behöver köpas in. Vi hoppas 
också på att kunna förlänga livslängden 
på våra tvättmaskiner och att vi inte ska 
behöva göra så mycket service eller under
håll på dem.

HUR TÄNKER NI NÄR DET GÄLLER 
ELMOPEDER OCH ELCYKLAR?
– Elmopederna är väldigt dyra, så vi har 
minskat ned på dem, till förmån för elcyk
larna. Just nu har vi åtta stycken lådelcyklar 
för skötselpersonalen.

Avsaknaden av salter och mineraler ger kortare 
torktider, vilket i sin tur leder till en lägre energi-
åtgång och att slitaget på torktumlarna minskar. 

HUR FUNGERAR DET?

      Enkelt uttryckt går metoden till så att vattnet 
filtreras i flera steg innan det pumpas in i 
tvättmaskinerna. Filtreringen gör vattnet avjo-
niserat och rensar bort de salter och mineraler 
som normalt finns i kranvattnet. 

1 Resultatet blir ett extremt rent och avjoniserat 
vatten, som när det kommer i kontakt med 
tvättens textilier       gör att smutsen lossnar 
från tygets fibrer. Dessa oönskade partiklar 
transporteras bort med sköljvattnet       och 
lämnar tyget rent och fritt från kemikalier.

2

3 Filtersystemet heter DIRO och levereras av 
företaget SWATAB i Malmö.
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2018 20192017

FASTIGHETSEL (kWh/m2)

13,9 13,6 13,2

Inkluderar ej verksamhetsel till kontor och liknande. Bakom 
resultatet ligger bland annat energieffektiviseringsåtgärder 
så som driftoptimering, belysningsprojekt, ökad egen produktion 
av förnybar el och installation av nya energisnåla fläktar. 

ANDEL FOSSILFRIA BILAR 
I VÅR VERKSAMHET (%) 

2018 20192017

Mål år 2020:
100 %

73 75

100

LADDPLATSER FÖR 
LADDNING AV ELFORDON: 25 ST

I slutet på 2019 kunde vi konstatera att våra fordon 
(ej traktorer och arbetsmaskiner) nu är fossilfria. 
Dieselbilarna kan tankas med HVO-diesel.

2019 uppgick antalet laddplatser installerat 
till 25 stycken. Inkluderat är laddplatser till 
privata hyresgäster och lokalhyresgäster.

2017 2018 2019

PRIMÄRENERGIANVÄNDNING (MWh)

40 549 37 653 37 545

I primärenergianvändningen inkluderas inköpt mängd värme 
(elvärme, gasvärme, fjärrvärme) och el till våra fastigheter. 
Resultatet kommer av energieffektiviseringsarbete både 
avseende värme och el. Även ökad andel fossilbränsle fria 
energikällor för uppvärmning bidrar. Under 2019 har 230 
nya bostäder färdigställts.

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

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

MILJÖNYCKELTAL
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2019 var året då fjärrvärmen blev 100 % fossilbränslefri. Det tillsammans med bra 
miljöval-el, solfångare och biogas gör uppvärmningen i våra hushåll 100% fossilfri. 
Mål 2020: 100 % förnybara energikällor

VARIFRÅN KOMMER VÄRMEN I ELEMENTEN 

2018 2019

Mål 2020: 
Minska till 
132,8 kWh/m2

2017

VÄRME (kWh/m2)

135,0 128,4 126,6

Inkluderat är fjärrvärme, gasvärme samt elvärme. Bakom resultatet 
ligger felsökning och driftoptimiering, injustering av nya fastigheter 
och konvertering från gas till fjärrvärme och värmepump. 

VATTEN (liter/m2)

2018 20192017

1 495 1 501 1 425

Den minskade vattenförbrukningen kan 
förklaras av installation av IMD (individuell 
mätning och debitering för varmvatten) på 
stora områden, t.ex. Linero. 

Att sommaren 2019 inte var lika varm 
och torr som sommaren 2018 har troligtvis 
också bidragit. 

92,3 % fjärrvärme

2,3 % el

5,3 % biogas

2017 2018 2019

EGEN FÖRNYBAR ENERGI-
PRODUKTION (MWh)

YTA SOLENERGI: 9 547 m2

1 031 998

1332

Inkluderat i den egna förnybara energiproduktionen 
är solceller, solfångare och vindkraft. Solel stod för 82 %, 
vindkraft 3 % och solvärme 15 %. Vindkraftverket såldes 
den 31 maj. 

Den totala ytan solceller uppgick under 2019 till 
8921 m2, ytan solfångare uppgår till 626 m2. 

En solfångare omvandlar 
solenergi till värme som kan 
nyttjas till varmvatten och 

uppvärmning av huset. Solceller 
omvandlar solenergin till 

elektricitet!

Ytor på detta uppslag  
redovisas i bostadsarea 
och lokalarea (BOA/LOA). 



– LKF är en stor aktör med möjlighet att 
påverka. Då är det viktigt att ta det ansvaret. 
Att minska konsumtionen är viktigt och vi 
vill gärna höras i diskussionen. Vi vill upp
muntra till återbruk och få fler att ta tillvara 
kläder och saker istället för att köpa nytt. 
När det gäller avfall så är vår ambition att 
sänka mängden restavfall och istället öka 
mängden avfall som går till källsortering. 
Under 2019 ser vi att andelen källsorterat 
avfall uppgår till 43 %. Det är en förbätt
ring med 2 % jämfört med 2018 men fort
farande inte en siffra vi är nöjda med. 
Målsättningen är 60 % sorterat avfall och 

därför är detta något vi kommer jobba 
vidare med under 2020 säger Oskar Niemi, 
miljöutvecklare på LKF.

När det gäller källsortering är LKFs am
bition att skapa så bra och välfungerande 
system som möjligt. I dagsläget har LKF 
fastighetsnära källsortering i åtta fraktioner 
i alla bostadsområden. Det sorterade av
fallet samlas in antingen i ett miljörum eller 
vid en UWSanläggning (Underground Waste 
System, det vill säga källsortering via under
jordiska containrar). Under 2019 har antalet 

UWSanläggningar fortsatt öka. På Linero 
och Rådhusrätten har ett antal miljörum 
ersatts av UWS, i takt med att områdena 
renoverats.

– Våra UWS:er skapar mer trygghet än 
miljörummen. De är under jord, luktar 
mindre och ger allmänt en ljusare och 
trevligare miljö för källsortering. Under 
den heta sommaren 2018 fick vi dock in 
en del klagomål på att det luktade även 
vid dessa anläggningar, så sedan dess har 
vi ökat upp till tre tvättningar per år för 
fraktionerna rest och matavfall, berättar 
Oskar Niemi.

UTPLACERADE SENSORER
Just nu genomförs ett pilottest tillsam
mans med Kraftringen, Bintel och Lunds 
Renhållningsverk (LRV), där Lunds nya 
sensornätverk LoRa används.

– Vi har i höst placerat ut ett antal sen
sorer i några av våra UWSbehållare, för att 
ge oss en nulägesbild över hur avfallshan

STORT FOKUS PÅ KÄLLSORTERING 
OCH ÅTERBRUK
Att underlätta hyresgästernas källsortering av avfall är viktigt för LKF. Likaså att 
uppmuntra till återbruk, för att minimera mängden avfall. Med bra lösningar för 
båda dessa aspekter finns ekonomiska, ekologiska och sociala vinster att göra.

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

 

FAKTA

Inom LKF finns några bytesrum: ett på Väster, ett på Klostergården och ett på 
Regnbågen i södra Lund. Under våren 2020 öppnar ett bytesrum i Dalby. Fixa 
Till (lokaler med bland annat verkstäder för återbruk) finns på Norra Fäladen 
och på Linero. I samarbetet med Human Bridge finns 83 behållare för klädin
samling utplacerade runt om på LKFs bostadsområden.

Under 2019 hanterade LKF 5 029 ton avfall (5 655 ton), varav cirka 43 % 
källsorterades och cirka 57 % var restavfall. (Se illustrationen på nästa sida 
för mer detaljerade uppgifter.)

95%
Enligt LKFs årliga kundenkät tyckte 
95 % av hyresgästerna att det fanns 
bra förutsättningar för källsortering. 
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teringen fungerar. Vi vill veta hur ofta 
UWSbehållarna töms, hur fulla de är vid 
tömning och när våra hyresgäster lämnar 
in sitt avfall, säger Niklas Jönsson, en av 
LKFs fyra skötselchefer. 

Oskar Niemi tillägger:
– Sådana här projekt är intressanta, efter

som vi hoppas få ny kunskap om teknik och 
avfallshantering. Förhoppningen är att få en 
bra nulägesbild om när på dygnet behållarna 
används som mest samt om det går att 
optimera hämtningsintervallerna för att 
minska på lastbilskörningen i våra bostads
områden. När vi får resultatet får vi fundera 
över det och hur vi kan förbättra oss. Vi ska 
också studera statistiken per område och 
se vilka åtgärder vi ska sätta in och var.

Med en bättre bild över hur UWS används 
kan LKF se vilken effekt framtida aktiviteter 
och kampanjer ger. Planer fanns att genom
föra en avfallskampanj under 2019, men den 
har skjutits fram till 2020. Då blir underlaget 
från pilottestet ett bra utgångsvärde.

Niklas Jönsson kommer dagligen i kon
takt med företagets avfallshantering och 
ser vad som fungerar och vad som skulle 
kunna förbättras. Han nämner några av 
utmaningarna med UWS:

FÖRFINA SORTERINGSGRADEN
– Det krävs mycket plats runt anläggning
arna för att det ska gå att komma till och 
tömma dem, för kassunerna som är ned
grävda är stora. Ur LKFs perspektiv gäller 
det att vi försöker förfina sorteringsgraden. 
Här måste vi bli bättre på att nå ut till våra 
hyresgäster och skapa en samsyn kring att 
källsortering är viktigt, säger Niklas Jönsson. 

Utöver källsortering är även minskad kon
sumtion och återbruk viktiga frågor för LKF. 

– Om vi kan vara med och bidra till att 
våra hyresgäster minskar sin konsumtion 
så är det ett bra sätt att vara med och göra 
skillnad, säger Oskar Niemi.

FRITIDSBANKEN OCH HUMAN BRIDGE
En satsning som invigts i Lund under 2019 är 
Fritidsbanken, som LKF är med och stöttar. 
Här kan vem som helst låna sportoch fri
tidsprylar, helt gratis (se artikel på sidan 63). 

– Fritidsbanken ät ett jätteroligt initiativ. 
Deras verksamhet uppmuntrar och bidrar till 
flera viktiga effekter: en mer aktiv fritid för 
alla, möjligheter till ökad integration samt 
delning av resurser, säger Oskar Niemi.

LKF har sedan ett antal år även ett sam
arbete med Human Bridge, som arbetar 
med textilinsamling. Under 2019 har det 
tillkommit ytterligare containrar för inläm
ning av kläder och textilier, bland annat på 
Regnbågen och Klostergården.

Något annat som kan återvinnas är fly
tande matfett. Från mars 2018 till mars 2019 
deltog LKF i ett pilotprojekt av Fettreturen, 
ett återvinningssystem för flytande vegeta
biliska oljor. Lunds Renhållningsverk ansva
rade för projektet, som kommer att utvär
deras under 2020.

När UWS var nytt på Havamal (på Linero) 

arrangerades våren 2019 ett event där 

en källsorteringslek ingick. Här kunde 

hyresgästerna bland annat sortera avfall 

i behållare och papperskorgar. 

Oskar Niemi och Niklas Jönsson.
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Vad hamnar i källsorteringen?

AVFALLSHANTERING

13,7% läggs i 
insamling för 

matavfall

10,7% läggs 
i insamling för 

papper

57 % hamnar i 
restavfall (soppåsen)

det vill säga det 
osorterade

4,8% läggs 
i insamling för 
plastförpack 

ningar

0,3% läggs i 
insamling för 
farligt avfall

2,1% läggs i 
insamling för 

färgat glas

2,0% läggs i 
insamling för 
ofärgat glas

1,5% läggs i 
insamling för 

textilier

0,9% läggs i 
insamling för 

metallförpackningar

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

Sorteringsgraden har blivit något bättre jämfört med 2018. Vi har gått från 
att ha 59 % restavfall i våra behållare till 57 % nu 2019. Andelen restavfall 
är något vi jobbar med att förbättra. Vi vill att så lite avfall som möjligt ska gå 
som restavfall, därför planeras en avfallskampanj under 2020.

2018 2019

5 655 ton
5 029 ton

Läs mer på www.lkf.se om källsortering av ditt avfall.

7,0% läggs 
i insamling för 

pappersför 
packningar

STRUKTUR/STYRNING ÅTERVINNING OCH ÅTERBRUK
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– Syftet är att alla ska få möjlighet att vara 
med och prova på olika sporter. En familj 
med många barn ska inte behöva stå över 
skridskoutflykten för att de inte har skrid
skor till alla. Då är det bara att komma hit 
och låna! Eller när klassen ska på utflykt så 
går det utmärkt att låna en sovsäck hos oss, 
säger Sebastian Sjöholm, som är verksam
hetsledare på Fritidsbanken i Lund.

Grundidén med Fritidsbanken handlar om 
att saker som inte längre används kan lånas 
och användas av någon annan. Istället för 
att ligga och damma kommer saker och 
ting till användning. Att skänka sport 

och fritidsutrustning är med andra ord 
välkommet; runt om i Lunds kommun 
finns ett antal platser för inlämning. 

Att två av Sebastians kollegor är fritids
ledare är ingen slump. Förhoppningen är att 
lokalens övre plan ska kunna användas till 
olika typer av event, möten och samman
komster. 

– Vi hoppas att det ska bli ett ”häng” hos 
oss. Vi som jobbar här är vana att umgås med 
ungdomar. När de ändå är här kanske de 
får syn på något de blir nyfikna på och får 
lust att prova. Då är det bara att låna, säger 
Helena Ridegård, en av de anställda fritids
ledarna.

Sebastian Sjöholm fyller på:
– Fritidsbanken ska inte bara ska vara ett 

”låneställe”. Vi vill skapa en mötesplats där vi 
välkomnar till exempel ungdomar och för
eningslivet. Vi kan arrangera föreläsningar 
eller olika events om till exempel hållbarhet 
och miljö. Vi vill inte vara snäva; hos oss ska 
människor kunna mötas och bli inspirerade!

På Fritidsbanken kan alla låna sport- och fritidsprylar 
helt gratis. Som ett bibliotek, fast för prylar. LKF är 
med och stöttar verksamheten ekonomiskt.

ALLT ÄR GRATIS, 
ALLA FÅR LÅNA!

 
FAKTA
Fritidsbanken finns på 89 olika platser 
runt om i Sverige, bland annat i LKFs 
lokal på Bankgatan 4 i Lund. 



64        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

I FixaTills lokaler finns snickarverkstad, 
målarrum, symaskiner och pysselmaterial 
i mängder. På invigningsdagen satt det 
många kreatörer runt bordet, varav Elzbieta 
Jakubiec var en. Hon bor på Linero och 
hoppas att Fixa Till ska bli en välbesökt 
mötesplats på området.

– Jag hoppas att alla generationer hittar 
hit och att jag får träffa nya människor. 
De har redan ett schema med spännande 
workshops och jag har förslag på fler. 

LKF:s engagemang i Fixa Till är en naturlig 
följd av de senaste årens satsningar på 

mötesplatser på Linero, mötesplatser som 
skapar trygghet och trivsel. 

– Vi vill självklart bidra genom att skapa 
platser för fysiska möten mellan människor, 
för ett tryggt och hållbart Linero. Fixa Till 
är en plats för kvartersnära återbruk som 
dessutom bidrar till meningsfull rehabilite
ring och sysselsättning. Vi är övertygade om 
att en plats att träffas på skapar trivsel 
och gemenskap, något som är viktigt för 
ett tryggt boende, säger Gunilla Flygare, 
Affärsutvecklingschef och vice vd.  

KVARTERSNÄRA 
ÅTERBRUK OCH 
MÖJLIGHET TILL 
NYA MÖTEN
Den 12 oktober 2019 återinvigdes lokalen 
Fixa Till på Linero, i ny skepnad men fortfa-
rande under temat återbruk och samvaro. 
Hit är alla är välkomna att för att ge avlagda 
kläder nytt liv, måla om skavda köksstolar 
eller träffa grannar över en kopp kaffe. 

 

FAKTA
Fixa Till är ett samverkansprojekt mellan 
Lunds renhållningsverk, LKF, Emmaus Lund, 
Arbetscentrum, Lunds Fontänhus och Riks
förbundet för social och mental hälsa. Fixa 
Till vill bryta isolering genom meningsfullt 
arbete och möten med Linerobor. I verkstaden 
blir gammalt till nytt av saker från Emmaus 
Lund, saker som sedan säljs på plats eller i 
Emmaus butik. Under hösten 2019 har det 
arrangerats sex workshops om återbruk och 
hållbarhet och till våren kommer fler. 

Maria Olofsson Elzbieta Jakubiec



– De här verksamheterna har lite olika syften. 
Fördelningen av förturslägenheter styrs av 
vårt ägardirektiv och hanteras i nära sam
arbete med Lunds kommun. Anledningen 
till att vi arbetar med integration är att vi 
vill minska utanförskap och skapa hållbara 
bostadsområden, säger hon och fortsätter:

– Sysselsättningsfrågan består i sin tur 

av två delar; å ena sidan erbjuder vi 60–70 
ungdomar och unga vuxna sommarjobb 
varje år, framför allt för att ge dem en bra 
start i arbetslivet men även för att ge dem 
en positiv bild av våra bostadsområden. 
Å andra sidan ligger det också i vårt intresse 
att få fler människor i arbete. Låg syssel
sättningsgrad leder ofta till utanförskap 

och denna utmaning vill vi vara med och 
möta. I vissa av Lunds stadsdelar finns det 
behov av insatser för att undvika att 
människor blir exkluderade.

FÖRDELNING ENLIGT 
ÄGARDIREKTIVET
Hur går arbetet med dessa frågor till, mer 
konkret? Vi börjar med fördelningen av 
förturslägenheterna. I ägardirektivet står det 
att LKF ska fördela ett visst antal lägenheter 
enligt förtursbehov varje år. Arbetet är be
hovsstyrt och antalet fördelade lägenheter 
varierar över tid, beroende på ett antal 
faktorer. De två, tre senaste åren har be
hovet varit stort, främst beroende på flyk
tingkrisen. 2019 har det sett annorlunda ut.

– I år har vi inte fördelat lika många för
turslägenheter. Det beror till exempel på 
att våra temporära bostäder är klara, de 
96 lägenheterna har avlastat mycket. 
Dessutom har kommunen genomgått en 
organisationsförändring, vilket gjort att de 
inte riktigt hunnit hantera lika många för
turer som vanligt. Serviceförvaltningen 
håller på att bygga upp sin nya organisation 
och vårt samarbete med dem hittar så sakta 
nya former. Slutligen har vi en väldigt låg 
omflyttning inom LKF, vilket ger oss färre 
lägenheter att fördela, säger Gunilla Flygare.

ATT BO, HA EN SYSSELSÄTTNING OCH 
VARA INTEGRERAD I SAMHÄLLET

LKF arbetar med social hållbarhet på flera sätt, med olika målgrupper. I det externa 
arbetet ligger fokus framför allt på tre områden: förbättrad integration, högre syssel-
sättning och fördelning av förturslägenheter. Gunilla Flygare, affärsutvecklingschef 
och vice vd, är en av krafterna bakom arbetet.
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Låg sysselsättningsgrad 
leder ofta till utanförskap 
och denna utmaning vill vi 

vara med och möta. 

Gabriella Fredriksson

STRUKTUR/STYRNING SOCIALT SAMHÄLLSANSVAR
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HUR ARBETAR NI MED FÖR EN 
FÖRBÄTTRAD INTEGRATION?
– Att skapa hållbara bostadsområden är 
viktigt för LKF och det gör vi på många olika 
sätt. En av framgångsfaktorerna i det här 
arbetet är att vi alltid fördelat förturslägen
heterna jämnt över våra områden. I varje 
enskilt ärende gör vi en omsorgsfull analys 
och anstränger oss för att verkligen hitta rätt 
lägenhet, trapphus och bostadsområde. Vi 
vill hitta den bästa matchningen och får 
ofta beröm för det arbetet, säger Gunilla 
Flygare och förtydligar:

– Att göra en noggrann bedömning är 
viktigt för att lyckas med integrationen. 
Det är också viktigt att vi kan ge en bra in

troduktion till hur det är att bo hos oss. 
Här har vi under året vidareutvecklat vår 
boskola med ett antal filmer. Vi genomför 
också ett antal bosociala aktiviteter, för 
att få människor att mötas och lära känna 
varandra.

SOMMARJOBB OCH ARBETSLIVS-
INTRODUKTION
Att erbjuda sommarjobb för ungdomar är 
en viktig del av sysselsättningsfrågan för LKF. 
Det kan handla om allt från lokalvård, fast
ighetsarbete, skötsel av utemiljö till arbete 
i kundtjänst eller som uthyrare. Hur många 
tjänster som tillsätts varierar från år till år 
och är behovsstyrt, utifrån hur mycket 
semester den egna personalen tar ut. Inga 
mål är uppsatta och därför går det inte att 
jämföra utfall med mål.

En annan sysselsättningsåtgärd som av
slutats under året är det EUfinansierade 
projektet Initiativet Lund, som hållit på i tre 
år. Satsningen har tagit emot nya svenskar 
för arbetslivsintroduktion inom design och 
café/catering. Syftet har varit att skapa ar
betstillfällen eller underlätta inträdet på 
den svenska arbetsmarknaden för utlands
födda som står långt från arbetsmarknaden. 
LKF har varit en av flera aktörer och deltagit 
med personal, bidragit med pengar samt 
lånat ut en lokal på Linero torg.

Inom Initiativet Lund fanns flera mål, varav 
vissa har uppnåtts och andra inte. Samman
fattat kan sägas att en betydligt högre andel 
deltagare har gått vidare i studier än för
väntat, medan andelen som gått vidare till 
arbete är lägre än förväntat. Många av del
tagarna hade låg utbildningsnivå och behov 
av vidareutbildning. 

– Målet var att 15 procent av deltagarna 
skulle gå vidare till studier, vilket uppnåddes 
med mycket stor marginal. 15 procent 
motsvarar 22 personer men istället var det 
hela 68 personer som gick vidare till studier, 
säger Gunilla Flygare.

personer gick 
vidare till studier

68

Mål: 22 personer

ANTAL LÄGENHETER TILLDELADE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2011 – 2019

Förtur

Stöd

Flykting

10
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20
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15
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21

63

2013

31

13

91
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2017

15

23
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59
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STRUKTUR/STYRNING SOCIALT SAMHÄLLSANSVAR
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– Även om Livskonceptet går mot sitt slut så 
bär vi med oss många positiva effekter och 
lärdomar som kommer att leva kvar, bland 
annat Boskolan, säger Linda Ek, Bosocial 
samordnare på LKF. Hon förklarar vidare:

– Livskonceptet har motverkat utanför
skap och hjälpt de berörda familjerna att 
komma in i samhället. Trygghetssamord
narna från Rädda Barnen har stöttat de 
boende och gett dem bättre förutsätt
ningar att klara sig själva. 

INNE- OCH UTEMILJÖ SAMT 
”SOCIALT KITT”
Livskonceptet har handlat om såväl inne och 
utemiljö som det ”sociala kittet”. När det 
gäller innemiljön såg IKEA till att det fanns 
en del basmöbler på plats när familjerna 
flyttade in i slutet av 2018. Utemiljön har 
LKF ansvarat för. 

– Vi har velat skapa en trygg utemiljö som 
bjuder in till möten och aktiviteter. Tanken 
är att det ska vara lika fint vid de temporära 
bostäderna som på våra andra områden. 
Vi arrangerade en workshop där de boende 
fick uttrycka hur de ville ha det i sin trädgård. 

Sedan tog vi med oss deras önskemål in i 
vår planering, säger Linda Ek.

Den sociala delen har varit Rädda Barnens 
ansvar, via två trygghetssamordnare som 
varit anställda inom projektet. De har varit 
på plats vid sitt kontor i de temporära bo
städerna några eftermiddagar och kvällar 
varje vecka.

– Trygghetssamordnarnas arbete har varit 
väldigt behovsstyrt; de har kartlagt de bo
endes behov och gett ett individanpassat 
stöd. De har fått frågor om allt från hur 
man fyller i blanketter, hur man hittar till 
fritidsaktiviteter till hur man får kontakt med 
myndigheter. De har stöttat de boende att 
lära känna närsamhället och skapat bra re
lationer med föreningar, civilsamhället och 
kommunen, säger Linda Ek.

POSITIV ÅTERKOPPLING
Livskonceptet har utvärderats och de ny
anlända har lämnat mycket positiv åter
koppling. De uttrycker att de trivs bra med 
sitt boende och sina grannar samt att de 
har fått ett värdefullt stöd från trygghets
samordnarna.

LIVSKONCEPTET AVSLUTAT 
– BOSKOLAN LEVER VIDARE
I december 2019 avslutades Livskonceptet, en satsning på socialt hållbara 
och tillfälliga bostäder med fokus på nyanlända barnfamiljer. Boende i 24 
lägenheter i LKFs temporära bostäder på Linero har berörts av projektet.

Hej från Boskolanfilmen

Boskolan  flera filmer från olika delar av hemmet
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– För oss på LKF har projektet inneburit att 
vi bildat nätverk och skapat kontakter som 
gör att vi tillsammans kan fylla luckor, så 
att färre faller mellan stolarna och så att 
mer av vårt samhällsutbud når fram till alla 
Lundabor. Livskonceptet har varit ett bra 
sätt för oss att arbeta förebyggande, säger 
Linda Ek.

En av satsningarna inom Livskonceptet 
har varit Boskolan, som startade som ett 
pilotprojekt redan under 2018.

– Det vi lärde oss i piloten var att en bo
skola ska vara konkret, tillgänglig och positiv. 
Vi lärde oss också att delaktighet skapar 
engagemang och förtroende. När vi fun
derat ett tag på detta bestämde vi oss att 
detta löser vi bäst via film, närmare be
stämt instruktions eller utbildningsfilmer, 
säger Linda Ek.

BOSKOLANS MÅLGRUPP: 
NYANLÄNDA
Målgruppen för Boskolan är nyanlända. De 
filmer som producerats under 2019 har 
tagits fram i samarbete med en av de ny
anlända familjerna på Linero, inom Livs
konceptet. Utöver Linda Ek och den berörda 
familjen så har Michael Svensson på kom
munikationsenheten på LKF varit involverad 
i produktionen.

– Vi ville att de boende skulle vara delak
tiga. I ett antal filmer får vi följa familjen när 
de visar hur de tar hand om sin lägenhet, 

på ett varmt och positivt sätt. Filmerna 
kan självklart användas av vem som helst 
som till exempel undrar hur man rensar 
golvbrunnen eller gör ren spisen, säger 
Linda Ek.

Tillsammans med Serviceförvaltningen 
på Lunds kommun, som hyr de temporära 
bostäderna, kommer LKF under 2020 att 
planera hur Boskolan ska se ut i framtiden. 
En del av utbildningen är dock given och 
redan på plats: filmerna!

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

”För oss på LKF har projektet 
inneburit att vi bildat nätverk 

och skapat kontakter som 
gör att vi tillsammans kan 

fylla luckor, så att färre faller 
mellan stolarna”

Sunday, Michael och Michael
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IK Eos verksamhet för nyanlända tog fart 
under hösten 2015, när flyktingströmmen 
var stor. Ett språkcafé och ett basketlag 
för ensamkommande flyktingungdomar 
fanns bland de första idéerna.

– Vi växte fort med fler caféer och fler 
sociala aktiviteter på områden som inte 
alls hade med basket att göra. Vi ordnade 
utflykter, startade en öppen förskola och 
höll hemspråksgrupper bland annat. Vi 
äger ju Eoshallen och såg att vi kunde 
använda den för lokalsamhället i stort och 
det fortsätter vi göra, säger Axel Wallin.

Eos sociala och inkluderande arbete 
manifesteras bland annat i ett projekt som 

stöttas av Vinnova (Sveriges innovations
myndighet) och pågår fram till 2021. LKF 
och Skånes Basketbollförund är projektets 
två huvudparter.

– Vi har skapat en modell för hur ideella 
verksamheter kan bli en viktig aktör och 
naturlig samarbetspartner för offentliga 
och privata aktörer. Idag har vi en stark roll 
i civilsamhället, med ett brett nätverk som 
utvecklar nya projekt tillsammans med 
andra. Integration ligger i linje med våra 
och andra föreningars värderingar och ger 
både oss och de som kommer till oss en 
möjlighet att växa och utvecklas, säger 
Axel Wallin.

För LKF är samarbetet en naturlig del av 
arbetet med att bygga ett hållbart och 
inkluderande Lund.

– Föreningslivet är en viktig del i inte
grationsarbetet och något vi självklart vill 
stötta. Med våra kontakter i bostadsom
rådena kan vi visa andra bostadsbolag 
vilka styrkor det finns i samarbeten med 
förenings livet, säger Britta Anfast, bosocial 
utvecklare på LKF.

LKF STÖTTAR BASKETKLUBBENS 
INTEGRATIONSARBETE
Basketklubben IK Eos har ett stort engagemang och en mängd 
aktiviteter för människor som är nya i Sverige. 2016 bildade 
de Eos Cares, ett program för integrationsverksamhet som 
varje vecka engagerar hundratals människor. Tillsammans 
med bland annat LKF ska det goda arbetet nu spridas.

” Vi har skapat en modell för hur ideella verksamheter 
kan bli en viktig aktör och naturlig samarbetspartner 

för offentliga och privata aktörer.”

Axel Wallin
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MEDARBETARE

MEDARBETARE: VI ÄR LKF
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KUNDER, STARKA TEAM 
OCH ARBETSGLÄDJE
Genom möten och kommunikation arbetar HR med tre viktiga områden 
både strategiskt och operativt. Aktivt HRarbete möjliggör och utvecklar 
fokus på stärkt kundfokus, starka team och arbetsglädje med LKFs värdeord 
mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande som grund.

STRUKTUR/STYRNING MEDARBETAREN

Ett år med fokus på kunder, starka team och arbetsglädje sid 72
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Ledning    sid 80
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MEDARBETARE: VI ÄR LKF

– Under året har vi arrangerat fyra ledarfo
rum för företagets alla chefer. De har löpt 
parallellt med organisationsutvecklingen, 
som självklart varit en viktig punkt vid våra 
träffar. Våra chefer har fått ta del av två in
spirationsföreläsningar, den ena om kund
fokus och den andra om ”management by 
glädje”. Vi har också pratat om det modiga 
ledarskapet; att våga lyssna, att våga låta 
andra lyckas och att inte själv veta allt, säger 
Jörgen Ljung, HRchef på LKF.

Precis som tidigare år har LKF även arrang
erat två Medarbetarforum, två halvdagar 
för samtlig personal inom företaget. Vår
träffen ägde rum på Scandic hotell och hade 
kunder i fokus. Goda exempel lyftes fram 
och alla ombads att fundera över vilka inno
vationer de ansåg sig behöva i sitt arbete.

– Fram till höstmötet som ägde rum på 
Folkparken, årets andra Medarbetarforum, 
fick vi in 175 nya förslag på innovationer! 

På höstmötet var Temat arbetsglädje och vi 
lyssnade bland annat på Lunds nye kom
mundirektör Christoffer Nilsson och även 
Tomas Eriksson som föreläste om vad arbets
glädje kan innebära, säger Jörgen Ljung.

GOTT BETYG FRÅN MEDARBETARNA
2019 års medarbetarundersökning hade 
en hög svarsfrekvens, hela 85 procent.

– Generellt låg samtliga svar på mellan 
sju och tio i omdöme, vilket känns mycket 
bra. När resultatet kom arbetade vi mycket 
med analyser och varje enhet tog fram en 
handlingsplan, en handlingsplan med för
bättringsåtgärder. Skyddsombuden var 
också engagerade, säger Jörgen Ljung och 
fortsätter: 

– Det här arbetet har löpt under hela 
året och engagerat många. Frågan har 
också diskuterats både på vår ledarskaps

träning och i vår arbetsmiljöutbildning, 
där cheferna fått gemensamma verktyg 
för att hantera den här typen av frågor.

FINSLIPNING AV ORGANISATIONEN
En annan stark röd tråd genom HRåret är 
arbetet med organisationsutvecklingen. 

– Vi har genomfört risk och konsekvens

2019 har ur HR-synpunkt framför allt präglats av ett aktivt arbete med chefsgruppen, 
med LKFs organisationsutveckling samt förberedelser för införandet av ett aktivitets-
baserat arbetssätt för delar av företaget. Genom möten och kommunikation har tre 
budskap lyfts fram: stärkt kundfokus, starka team och arbetsglädje.

STRUKTUR/STYRNING MEDARBETAREN
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ETT ÅR MED FOKUS PÅ 
KUNDER, STARKA TEAM 
OCH ARBETSGLÄDJE 

 Nikolas Bacetic Lundeborg, Sofia Ekelin och Patrik Rosqvist

Jörgen Ljung



analyser och haft en kommunikationsplan 
för vad, hur och när vi ska kommunicera 
och agera. Förslaget presenterades i mars 
och sedan har vi haft mycket dialog och 
samtal med alla berörda. Den stora organi
satoriska skillnaden är att vi gått från tre 
till två fastighetsområden och att vi skapat 
ett kundcenter. Lokalvårdare och fastighets
arbetare har också sammanförts och finns 
numera i en gemensam organisation, under 
de två fastighetsområdenas skötselchefer, 
säger Jörgen Ljung och tillägger:

– Allt arbete har skett etappvis, i takt 
med att vi har kunnat tillsätta nya chefer. 
Först när de nya cheferna varit på plats har 
arbetet med att skapa starka team börjat. 
Facket har varit med i hela processen och 
min bedömning är att det som helhet gått 
lugnt tillväga och att det inte varit någon 
större oro.

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT
Förberedelser för att cirka 100 av LKFs 
anställda om drygt två år flyttar till ett nytt 
kontor på Brunnshög har fortsatt under 
2019. De nya lokalerna kommer att planeras 
efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

– De nya lokalerna ger förutsättningar 
för att stötta vårt nya arbetssätt. För att vi 
ska vara väl förberedda inledde vi ett pilot
projekt i augusti. Från början var vi 12 fri

villiga, en styrka som sedan växt till 22 per
soner. Pilotgruppen på vårt kontor på Lilla 
Tvärgatan arbetar aktivitetsbaserat redan 
nu och kan välja arbetsplats varje dag, efter 
behov, säger Jörgen Ljung och fortsätter 
förklara:

– Utifrån vilket fokus ens arbete har för 
stunden så finns ett antal rum att välja 
mellan: fokusrum, ”surrrum”, telefonrum 
och mötesrum. Varje person har ett per
sonligt skåp för att låsa in värdesaker. Det 
är en liten resa att börja arbeta så här, där
för tänker vi att det är bra att ställa om sig 
redan före flytten. Så här långt bygger del
tagandet helt och hållet på frivillighet. 
Ambitionen är att alla berörda ska vara 
med på tåget före flytten.

VÄRDERINGAR OCH ETIK
HRenhetens eget arbete består i grunden 
av arbete med medarbetarskap, ledarskap 
och kompetensförsörjning samt en rad 
arbetsprocesser kopplade till detta. LKFs 
värdeord (mänsklig, pålitlig, långsiktig och 
utvecklande) präglar enhetens arbete. 
I frågor som till exempel rör mångfald och 
likabehandling, är det en självklarhet att 
vid rekryteringar alltid utgå från kompe
tensen hos de sökande. 

LKF har även en policy mot kränkande 
särbehandling, som grundar sig på alla 
människors lika värde. Detta påverkar LKFs 
sätt att möta och bemöta alla hyresgäster 
lika, oavsett bakgrund. Inga incidenter 
som strider mot policyn har rapporterats 
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in under 2019.
Att kunna lita på att LKFs personal lämnar 

korrekta uppgifter eller agerar korrekt är en 
annan viktig grundbult. LKF har en policy 
för mutor och bestickning, som alla nyan
ställda introduceras till och som tas upp i 
samband med utvecklingssamtalet. Inga 
fall av mutor eller bestickning har rappor
terats under 2019.

Utöver Lunds kommuns visselblåsar
funktion (se faktarutan här intill) så är rutinen 
att vända sig till närmaste chef om missnöje 
av något slag uppstår, eller till chefens chef. 
HRavdelningen och de fackliga organisa
tionerna är nästa steg.

SJUKSKRIVNINGAR OCH 
ARBETSSKADOR
När det gäller att förebygga sjukskrivningar 
så har LKF ett tätt samarbete med Företags
hälsovården, som bland annat erbjuder 
rådgivning och utbildningar.
– I vårt samarbete med Företagshälsovården 

246
ANTAL ANSTÄLLDA:

6,7%
PERSONALOMSÄTTNING:NYANSTÄLLDA:

28
står 90 procent för hälsofrämjande och 
förebyggande arbete och tio procent av 
efterhjälpande insatser. Vi har under 2019 
använt betydligt färre timmar av Företags
hälsovården än förut. Det är inget medvetet 
val, men kan vara en följd av det aktiva valet 
att styra vårt samarbete mot mer förebyg
gande arbete, säger Jörgen Ljung.

Inga dödsolyckor eller allvarliga arbets
skador har inträffat inom LKFs verksamheter 
under 2019. Det har rapporterats in drygt 
20 tillbud/olycksfallsanmälningar under 
året, varav enstaka med högst 1–2 sjuk
skrivningsdagar som följd. Sjukskrivnings
talen fortsätter att vara låga och ligger under 
2019 i nivå med 2018.

Under 2019 har HRavdelningen också 
slut fört arbetet med att ta fram ett digi
talt ut bildningsregister och tagit fram 
digitala anställningsavtal. Introduktion 
för alla nyanställda har även den digitali
serats under året. 

Visselblåsarfunktion

Inom Lunds kommun finns en visselblåsarfunktion för alla anställda 
inom Lunds kommun och dess helägda bolag. Här kan alla, anonymt 
och digitalt, anmäla situationer på arbetsplatsen 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 digitala anmälningsformuläret går direkt till en 
extern och oberoende part, Greys Advokatbyrå i Stockholm. De 
går igenom anmälan och funderar och föreslår vilka åtgärder som 
bör vidtas. Inga händelser/anmälningar har rapporterats från LKF 
under 2019. 

FAKTA
Exempel på genomförda utbildningar 2019:

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

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

•   Arbetsmiljöutbildning, för alla chefer och skyddsombud.

•   Ledarforum, fyra stycken, med organisationsutvecklingen och de tre 
fokusområdena i fokus: stärkt kundfokus, starka team och arbetsglädje.

•   Ledarskapsträning, för alla chefer. Fyra heldagar 2019, fortsätter 
med fyra heldagar 2020. Fokus ligger på praktisk träning i form av 
bland annat coachning, samtal och feedback.

STRUKTUR/STYRNING MEDARBETAREN

MEDARBETARE: VI ÄR LKF

Dave Nordahl

74        LKF  ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2019



FAKTA 2019

ANTAL ANSTÄLLDA: 246

NYANSTÄLLDA: 28 (VILKET ÄR GER EN UTÖKNING PÅ 16 
ANSTÄLLDA JÄMFÖRT MED 2018.)

PERSONALOMSÄTTNING: 6,7 % (12,0 %)

SJUKFRÅNVARO: 4,5 % (4,7 %)

4,5%
SJUKFRÅNVARO: 

LKFs två personaldagar för all personal hade följande teman:

KUNDFOKUS
ARBETSGLÄDJE

MÖT MIKAEL
Den genomsnittlige medarbetaren hos LKF

Man (61%) 
som heter Mikael 

(10 st)

Ålder 45,5 
(genomsnitt alla 

medarbetare)

De flesta har 
mer än en mil till 

jobbet (56%)

 94% arbetar heltid.
96% är tillsvidareanställda

Varit anställd i 
9 år (genomsnitt alla 

medabetare)

Vanligaste bostadsort 
Lund (29%). Innebär att 
71% bor utanför Lund

Arbetar med skötsel av 
fastigheter 40% (100 st män/

kvinnor: lokalvård, fastighets-
arbetare, fastighetstekniker 

och områdestekniker)
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– Vid större förändringar i en organisation är 
kommunikationsarbetet en framgångsfaktor. 
Att alla ska kunna få insyn i arbetet med 
organisationsutvecklingen har varit ange
läget för oss. Vårt mål var att skapa delak
tighet och engagemang – men även för
ståelse för de beslut som tagits, säger Linda 
Haddemo, kommunikationschef på LKF.

Vid början av året skrevs en kommunika
tionsplan för alla aktiviteter; en plan och 
ett arbete som sedan har justerats löpande 
efter behov och också förankrats hos led
ningsgruppen. 

– Kommunikationsplanen tog avstamp i 
fattade beslut och visade vägen fram. 
Både organisationsutvecklingen och kom
munikationen har sedan skett i etapper. 
Vartefter chefsrekryteringarna har blivit 
klara har vi informerat om dem. Vi har också 
skapat en särskild plats på intranätet, där vi 
samlat all information om omorganisationen 
och där ett ”kommunikationspaket” med 
underlag och presentationsmaterial finns 

för chefer, att föra vidare i sina forum med 
medarbetare. Att prata om syftet och målet 
är centralt i ett förändringsarbete – detta 
är tydligt i kommunikationspaketet.

Utöver detta så har kommunikations
avdelningen under året producerat filmer, 
bland annat ”Fredriks fem frågor” varje 
månad. Här får en anställd ställa sina frågor 
om den nya organisationen till vd Fredrik 
Millertson. Ett relativt nytt sätt för LKF att 
kommunicera, som blivit uppskattat. 

Linda betonar också vikten av att hela tiden 
lyssna och ta samtal med medarbetare i alla 
möjliga forum, för att stämma av läget. 

– Så fort vi fångat upp frågor om organi
sationsutvecklingen så har det varit en 
självklarhet att ha med dem i Fredriks 
video månadsbrev. Vi har arbetat strategiskt 
och parallellt i olika kanaler och tanken har 
varit att budskapen ska förstärka varandra. 
Vid våra ledarforum har informationen 
spridits, precis som på arbetsplatsträffar, 
workshops och under vår ledarutbildning. 

Genom att vara transparenta och konse
kventa vill vi slå hål på myter och rykten, 
säger hon.

Linda hoppas att det är fler som under 
året har insett vikten av kommunikation 
för att nå effekt. Och att det är extra an
geläget att kommunicera vid förändringar. 

– Det är viktigt att vara flexibel och ha 
ett helhetstänk i kommunikationsarbetet, 
med fokus på uppföljning. Då kan vi bli 
bättre, tydligare och mer innovativa. Med 
kommunikation kan man bidra till en ökad 
delaktighet och fler nöjda medarbetare – 
vilket i sin tur bygger varumärket LKF.

ÖPPENHET VIKTIGT UNDER 
ORGANISATIONSUTVECKLINGEN

För att underlätta LKFs organisationsutveckling under 2019 har kommunikationsenheten 
varit en viktig aktör. Ambitionen har varit att skapa delaktighet och öppenhet kring pågående 
processer. Utifrån en strategisk plan har kommunikationen varit ett löpande stöd, på flera 
sätt och i olika kanaler.

”Det är viktigt att vara 
flexibel och ha ett helhetstänk 
i kommunikationsarbetet, med 
fokus på uppföljning. Då kan vi 

bli bättre, tydligare och mer 
innovativa.”

MEDARBETARE: VI ÄR LKF

Linda Haddemo
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– Jag såg en möjlighet att utveckla mig 
inom LKF genom att jobba med andra om
råden. Därför sökte jag den här vakanta 
tjänsten, säger han.

VAD HAR FÖRÄNDRINGEN GETT DIG?
– Förr satt jag helt ensam på mitt 
områdes kontor, nu har jag två områdes
värdskollegor på kontoret på Magistrats
vägen 35 och det känns jättebra. Med dem 
kan jag diskutera både korta och längre 
ärenden. Jag gillar möjligheten att bolla 
med andra. Så har jag också de team jag 
arbetar med ute på mina områden.

FICK DU DEN INFORMATION 
DU BEHÖVDE OM DEN NYA 
ORGANISATIONEN?
– Ja, det tycker jag. Jag fick information 
dels via intranätet och dels via mina chefer. 
Det är ju också upp till var och en att söka upp 
information; alla har ett informationsansvar. 
Jag känner inte att jag har saknat något. 

HAR DU HAFT NÅGON ATT STÄLLA 
FRÅGOR TILL?
– Ja! Jag har kunnat prata med min chef 
och också vetat att jag kunde vända mig 
till både HRchefen och vd. 

HUR HAR ARBETET I DINA TEAM 
FUNGERAT?
– Jag sitter ju lite avsides från teamen i 
mina områden, men försöker ta mig ut till 
dem så ofta jag kan. Allt är ju än så länge 
ganska nytt, men jag har en tanke om att vi 
ska mötas åtminstone en gång i månaden. 
Självklart hörs vi löpande på telefon. 

– När det gäller mitt ”lilla team” med 
områdesvärdskollegor så tar vi vårt sam
arbete utifrån hur varje dag ser ut. Sedan 
ses alla 12 områdesvärdarna en gång i 
månaden, ute hos varandra och med olika 
inbjudna gäster.

ÄR DET NÅGOT DU SAKNAT UNDER 
ORGANISATIONSUTVECKLINGEN?
– Jag hade gärna velat vänta in, så att vi 
hade gjort hela omorganisationen på en 
gång. 2016 kändes det inte helt färdigar
betat och det kändes lite jobbigt då. Nu 
har pusselbitarna fallit på plats. Egentligen 
hade jag helst velat göra allt à la 2019, fast 
redan 2016!

VILKA FÖRVÄNTNINGAR HADE DU?
– Jag hade positiva förväntningar och det 
slutade ännu mer positivt. Just detta att få 
arbeta ihop med mina två områdesvärds
kollegor är väldigt positivt.

VAD ÄR DET BÄSTA MED DITT JOBB?
– Det är att få vara med och utveckla om
råden och få input från och kunna hjälpa 
våra kunder.

En av dem som passade på att söka en ny tjänst under 2019 års organisationsför-
ändring var Paul Petersson. Han valde att behålla sin roll som områdesvärd men 
bytte område, från Papegojlyckan och Värpinge till Norra Fäladen och Östra Torn.

HAN TOG CHANSEN ATT PRÖVA NYTT

”Jag såg en möjlighet att utveckla 
mig inom LKF genom att jobba med 

andra områden.”

Paul Petersson
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KVINNOR MÄN

100 %
   av personalen omfattas 
av kollektivavtal

Kvinnor Män Totalt

43,5 46,5 45,5

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA ANSTÄLLDA

år år år

ANSTÄLLNINGSTID I GENOMSNITT 

Kvinnor Män Totalt

5,8 8,3 6,9
TJÄNSTEMÄN

år år år

Kvinnor

Kvinnor

Män

Män

Totalt

Totalt

11,5

7,7

10,5

10,1

10,8

9,2

KOLLEKTIVANSTÄLLDA

TOTALT

år

år

år

år

år

år

MÅNGFALD 

ÅLDER

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

LEDNINGSGRUPP

Kvinnor 3
Män 6
TOTALT 9

ÅLDER

 Kvinnor Män
 0– 29 0 0
30– 50 0 3
51– 3 6

STYRELSE

Kvinnor 3
Män 9
TOTALT 12

ÅLDERTOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA*

Kvinnor 96
Män 150
TOTALT 246

28

91

0–29 51–30–50

* Tillsvidare, visstid, vikarie etc

69 64

58 27

127

MEDARBETARE I SIFFROR

MEDARBETARE: VI ÄR LKF
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ANTALET ANSTÄLLDA 31/12 2019

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 90
Män 146
TOTALT 236

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 96
Män 150
TOTALT 246

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA

Kvinnor 6
Män 4
TOTALT 10

ANTALET NYANSTÄLLDA 1/1 - 31/12 2019

TOTALT

Kvinnor 11
Män 17
TOTALT 28

ÅLDER

–29

5

16

7

51–30–50

MEDELÅLDERN PÅ SAMTLIGA NYANSTÄLLDA

Kvinnor

39,1år

Män

43,0 år

Totalt

41,5

PERSONALOMSÄTTNING**

** (IB+UB)/2 = 16/ (230 + 246)/2

6,7 %

år

ARBETSSKADOR OCH FRÅNVARO

ANTAL ARBETSSKADOR SJUKFRÅNVARO

Korttidsfrånvaro 1–14 dagar
TOTALT   2,11

Långtidsfrånvaro >15 dagar
TOTALT   2,41

SJUKFRÅNVARO TOTALT 4,52Kvinnor 2
Män 9
TOTALT 11

ANTALET ANSTÄLLDA SOM ARBETAR 
HEL- RESP DELTID 31/12 2019

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

ANTAL TILLSVIDARE 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR DELTID

Kvinnor 81
Män 142
TOTALT 223

Kvinnor 10
Män 4
TOTALT 14

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar 

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR HELTID

Kvinnor 86
Män 145
TOTALT 231

ANTAL VISSTIDS 
ANSTÄLLDA* SOM 
JOBBAR HELTID

Kvinnor 5
Män 3
TOTALT 8

ANTAL VISSTIDS- 
ANSTÄLLDA SOM 
JOBBAR DELTID TOTALT

Kvinnor 0
Män 1
TOTALT 1

ANTAL ANSTÄLLDA 
SOM JOBBAR DELTID
TOTALT

Kvinnor 10
Män 5
TOTALT 15

varav 2 ledde till 
sjukskrivning (1–3 dgr)
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LEDNING

Benny Thell. Fastighetschef. Slutdatum: mars 2019.

HÅKAN NILSSON
Fastighetschef 

BERTIL LUNDSTRÖM
Teknisk chef 

HANNAH BILLBERG
Kundcenterchef

FREDRIK MILLERTSON
VD

GUNILLA FLYGARE
Affärsutvecklingschef/Vice VD

SANDRA AF FORSELLES
Fastighetschef

PETER OVENLUND
Byggchef

PETTER SWANBORG
Ekonomichef

JÖRGEN LJUNG
HRchef

LEDNING OCH STYRELSE
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STYRELSE

ERIK NORDIN (M)
Ersättare

CAMILLA LUNDBERG (L)
Ersättare

ROLF KARLSSON
Arbetstagarrepresentant 

MATTIAS OLSSON (S)
Vice ordförande

GERT ANDERSSON (C)
Ledamot

BÖRJE HED (FNL)
Ledamot

EVE NILSSON 
Arbetstagarrepresentant

INGRID MALMQVIST NORIN (S)
Ledamot

GÖRAN BRINCK (M)
Ordförande

KARIN STUBBERGAARD (FI)
Ersättare

CLAS FLEMING (V)
Ledamot

ULF NILSSON (L)
Ledamot 

TORSTEN CZERNYSON (KD)
Ersättare

JACOB URSING (MP) Valdes in i  
styrelsen november 2019. Ersättare.

Manaf Sababi (MP) Ersättare. Slutdatum: november 2019. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Styrelsen och verkställande direktören för 
Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), org. 
nr 5560504341, lämnar härmed årsredo
visning för verksamhetsåret 2019. Lunds 
Kommuns Fastighets AB (publ) har under 
året ägts av Lunds kommun fram till den 
31 december 2019 då samtliga aktier för
värvades av Grundbulten 31239 AB, org. nr 
5592304199, under namnändring till 
Lunds Rådhus AB. 

Hållbarhetredovisningen är skild från 
förvaltningsberättelsen och återfinns i 
års och hållbarhetsredovisningens inle
dande del. Års och hållbarhetsredovis
ningen kommer att publiceras på bola
gets 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, affärslägenheter 
och kollektiva anordningar.

Ändamålet med verksamheten är att 
erbjuda bostäder och bostadskomple
ment 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 kommu
nen och förbinder sig att träffa avtal om 

att tillhandahålla bostadslägenheter till 
kommunens förtursbehov.

LKF administrerar en kö för bostadssö
kande och erbjuder sökande bostadslä
genheter 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 ut
trycks i korthet även genom vår affärsidé 
– Vi utvecklar attraktiva hyresbostäder i 
Lund där service och personligt inflytande 
för hyresgästen innebär ett bekymmers
fritt och hållbart boende.

Företaget har sitt säte i Lund.

STYRELSE OCH VD
Bolagets styrelse utses av bolagsstäm
man. Styrelsemedlemmarna nomineras 
av kommunfullmäktige som också utser 
ägarrepresentant för samtliga aktier vid 

MARKNAD OCH FÖRVALTNINGS-
FASTIGHETER 
Lunds kommuns befolkning uppgick vid 
årsskiftet 2018/ 2019 till 123 000 invåna
re och förväntas fortsätta öka och nå 145 
000 invånare år 2030. Det totala bostads
beståndet i Lund uppgick vid årsskiftet 
2018/ 2019 till cirka 62 300 bostäder. Vid 
utgången av 2019 hade LKF 9 912 (9 695) 
bostäder i Lund, Stångby, Dalby, Södra 
Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge. 
Bostadsbeståndet motsvarade cirka 40 
procent av hyresrätterna i kommunen vil
ket gör oss till den enskilt största aktören 
på hyresrättsmarknaden i kommunen. Då 
är inte våra ca 1 300 kategoribostäder för 
student och äldreboende inräknade. 
Dessa förhyrs av Lunds kommun eller 
andra bolag men ägs och 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 per 
november 2019 till cirka 75 000 sökande, 
av dessa var 9 200 personer aktivt sökande 
den senaste tremånadersperioden.  

INVESTERINGAR 
För att upprätthålla en långsiktigt hög 
tillväxttakt har vi som målsättning att 
vår projektportfölj av byggrätter ska 
uppgå till minst 1 500 bostäder. Vid ut
gången av 2019 uppgick denna till 2 150 
bostäder vilket gör bolaget väl rustat för 
att bidra till bostadsförsörjningen i Lund 
och därmed möta efterfrågan på hyres

bostäder. Vårt långsiktiga mål är att vi 
ska bygga fler bostäder till en volym om 
250300 bostäder per år inklusive äldre
boenden. 2019 års planerade byggstarter 
beräknades till sammanlagt 76 lägenheter 
i två projekt: Skymningen respektive 
Kuylenstjerna. Projektet Ådan var planerat 
att starta år 2018 men upphandlingen 
avbröts på grund av få anbud. Upphand
lingen gjordes om och byggnation på
börjades under 2019 vilket innebar ett 
utfall på ytterligare 25 byggstartade 
bostäder under året, d v s totalt 101 st:

bolagsstämman. Styrelsen utgjordes till 
årsstämman 20190426 av:

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

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

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

Verkställande direktör: Fredrik Millertson. 

Från och med årsstämman 20190426  
utgörs styrelsen av:

Ordinarie: Göran Brinck, ordförande,  
Mattias Olsson, vice ordförande, Clas  
Fleming, Börje Hed, Gert Andersson, Ulf  
Nilsson och Ingrid Malmqvist Norin.

Ersättare: Erik Nordin, Manaf Sababi,  
Torsten Czernyson, Karin Stubbergaard  
och Camilla Lundberg.  Under året har  
Manaf Sababi ersatts av Jakob Ursing.

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

Verkställande direktör: Fredrik Millertson.

Mål 2019 Utfall

Skymningen Södra Brunnshög 49 49

Kuylenstjerna Genarp 27 27

Ådan Västra Lund  0 25

76 101

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
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FASTIGHETSVÄRDE 
För en långsiktigt hållbar ekonomisk ut
veckling krävs att bolagets värde förvaltas 
och utvecklas positivt. Fastighetsbestån
dets värdeutveckling (mätt som totalav
kastning på marknadsvärde) bör därför 
över tid vara i linje med långsiktiga bo
stadsföretag på jämförbara marknader.

Vi genomför årligen en intern mark
nadsvärdering av fastighets be ståndet. 
Värderingen resulterade i ett marknads
värde per 20191231 om cirka 14,3 mdkr 
(13,1). Fortsatt låga direktavkastnings
krav, förbättrade driftnetton och föränd
rade schabloner medför att värdet ökat 
jämfört med föregående år, även frånsett 
värdeökning ifrån nyproduktion och för
värv. Ingen hänsyn har då tagits till stäm
pelskatt och uppskjuten skatt.

Vid årsskiftet 2019 uppgick vår totalav
kastning till 9,3 % (13,6). Den genom
snittliga direktavkastningen uppgick till 
4,2 % (4,3) på marknadsvärdet, vilket ligger 
väl över det långsiktiga målet om minst 
3 %. En förändring av direktavkastnings
kravet om +/0,5 procentenheter påver
kar värdet med cirka +/1,5 mdkr.

Byggnader och mark har per 20191231  
(20181231) ett sammanlagt anskaff
ningsvärde av 8 617 mkr (8 027). Under 
året har investeringar gjorts på 720 mkr 
(704), se not 18. Till färdigställda objekt 
har överförts 485 mkr (484), se not 16, 
17, 20. Övervärde i förhållande till bok
fört värde för färdigställda fastigheter 
uppgår till 8,5 mdkr (7,7). Det totala tax
eringsvärdet för beståndet uppgår till 
10,9 mdkr (9,7). Då inkluderas värdet för 
obebyggd mark, vilket inte räknas in i 
marknadsvärdet.

FÖRSÄLJNINGAR OCH FÖRVÄRV 
Under året förvärvades fastigheterna 
Skymningen 5 för 16,8 mkr samt del av 
Östra Torn 27:2 för 15,8 mkr. 

FÖRVALTNING 
Genom kundfokus och utveckling av triv
sel och trygghet strävar vi efter att kunna 
erbjuda socialt hållbara bostadsområden 
med attraktiva hem. Vår ambition är att 
ha Sveriges nöjdaste bostadskunder. I 
den senaste undersökningen, som ge
nomfördes hösten 2019, fick vi vårt hög
sta Serviceindex någonsin, 85,0 % (83,4). 
Även Produktindex höjdes markant till 

82,8 % (80,5). Resultatet medförde nomi
neringar till årets kundkristall i två kate
gorier, vilket innebär att vi placerar oss 
bland de tre bästa bolagen i landet i vår 
storlek. Det leder till att vi redan 2019 
uppnår bolagets målsättning att till 2020 
nå ett Serviceindex på 84,0 %.

För oss är det viktigt att våra hyres
gäster ges möjlighet att vara delaktiga i 
utformandet av sin boendemiljö. Genom 
att göra det enklare för våra hyresgäster 
att komma i kontakt med oss vill vi skapa 
goda förutsättningar för dialog och del
aktighet. Under 2019 har vi fortsatt ar
betet med att på olika sätt öka vår till
gänglighet samt att förbättra vår 
information och kommunikation till och 
med våra hyresgäster. Vi har en målsätt
ning mot 2020 att 84 % av våra hyres
gäster ska vara nöjda med våra telefon 
och besökstider och i 2019 års kundenkät 
överträffar vi målet vad gäller telefonti
der där 86,9 % (83,1) är nöjda. Vad gäller 
våra besökstider uppnår vi målet 84 % 
(79,2) nöjda kunder. Vi har även en mål
sättning att trygghetsindex år 2020 ska 
vara minst 81,4 %, vilket vi når redan i 
2019 års enkät då resultatet förbättrades 
från 80,7 till 82,1 %.

Trivsel och trygghet förutsätter en 
hög boendekvalitet och ett väl under

hållet fastighetsbestånd skapar värden 
för både våra kunder och ägare.  Därför 
är ombyggnad i våra 60 och 70talsom
råden en prioriterad fråga. Under 2019 
fortskred upprustningen av byggnader 
och utemiljö för fastigheter på Linero, 
med åtgärder som till exempel byte av 
entrépartier, lägenhetsdörrar och passa
gesystem. Utöver dessa åtgärder har vi 
gjort trygghetsskapande åtgärder i om
rådet. Målsättningen är att lägga minst 
75 mkr per år på underhåll av 60 70tals
områdena. Under 2019 gick 94 mkr till 
underhållsåtgärder i dessa områden.

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 har vi 
som målsättning att 2020 minska primär
energianvändningen med 55 % jämfört 
med 2013. För 2019 blev utfallet att primär
energianvändningen minskat med 55 % 
jämfört med 2013. Ett fortsatt arbete 
med de energieffektiviseringsåtgärder 
som görs vid förnyelsen av Linero har 
bland annat bidragit till detta. Vi verkar 
för fjärrvärmelösningar vid nyproduktion 

FASTIGHETERNAS MARKNADSVÄRDE FÖRDELAT PÅ BOKFÖRT RESP 
ÖVERVÄRDE, MDKR, SAMT BELÅNINGSGRAD I % AV MARKNADSVÄRDE

BOKFÖRT VÄRDE ÖVERVÄRDE BELÅNINGSGRAD
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och eftersträvar lösningar med låg primär
energianvändning även vid konvertering 
av äldre anläggningar. För år 2019 är LKF:s 
fjärrvärme 100% fossilbränslefri, det till
sammans med biogas och el märkt med 
”bra miljöval” gör både uppvärmningen 
och elanvändningen i våra lägenheter 
100% fossilbränslefri.

Under 2019 har vi fortsatt våra investe
ringar i underjordiska sopstationer s.k. 
UWS. Målsättningen är minimerade av
fallsvolymer och en fullständig källsorte
ring av uppkommet avfall. Detta så att 
andelen utsorterat avfall uppgår till 
minst 60 % senast 2020. 2019 uppgick 
andelen till 43 %.

Hem som möjliggör en hållbar livsstil 
och lokaler med förutsättningar för en 
hållbar verksamhet uppnås t ex genom 
att vi erbjuder odlingsmöjligheter, eta
blerar bytesrum och förbättrar cykelpar
keringar. Målsättning mot 2020 är att bi
behålla att över 90 % av våra hyresgäster 
ska ange i kundenkäten att de har bra 
eller mycket bra förutsättningar för att 
agera miljömedvetet i sitt hem. 2019 
blev utfallet 91,4 % (91,0).

Social hållbarhet 
Den långsiktiga målsättningen om socialt 
hållbara bostadsområden har vi fortsatt 
under 2019 arbetat för genom bl.a. boin
flytande i flertalet projekt, bosociala akti
viteter i våra områden för ökad trygghet 
och trivsel.

Genom bland annat deltagande i Ung
domstinget i Lund under 2019, då vid en 
workshop om delningsekonomi, får vi in

sikt om ungas tankar om framtidens bo
ende vilket är ett av våra övergripande 
mål. Vi vill även etablera värdeskapande 
relationer till unga i våra bostadsområ
den. Detta har vi bland annat arbetat för 
att uppnå genom konstprojekt med del
aktighet från unga och barn i bostads
områden. 

Ekonomisk hållbarhet 
För en ekonomiskt långsiktig hållbarhet 
har följande ekonomiska mål fastställts 
utöver vad som tidigare redovisats: bo
laget ska ha en lönsamhet, mätt som av
kastning på totalt kapital, på minst 3 %. 
Detta uppnåddes med utfallet på 3,4 % 
(3,9). Vidare ska bolaget ha en finansiell 
styrka där den synliga soliditeten översti
ger 18 % och räntetäckningsgraden ska 
uppgå till minst två gånger räntekostna
den. 2019 uppgick soliditeten till 23,4 % 
(24,9) och räntetäckningsgraden 8,3 (8,8) 
gånger och därmed överträffades de 
långsiktiga ekonomiska målen. 

MEDARBETARE OCH ORGANISATION 
Under 2019 genomfördes en organisa
tionsförändring som var en vidareut
veckling av tidigare större organisations
förändring 2016. Under 2019 utvecklades 
organisationen till att ha än mer kundfo
kus, ännu bättre samverkan i starka 
team och än mer arbetsglädje.

Organisationsutvecklingen medförde 
att tre befintliga enheter på olika avdel
ningar som arbetade mot kund i olika frå
gor flyttades till ett gemensam nytt Kund
center. Vidare innebar den att befintliga 

team som arbetar med fastighetsskötsel 
och lokalvård i samma geografiska område 
placerats i samma avdelning för ökad 
samverkan. Motsvarande har också gjorts 
för de olika avdelningarna med teknisk 
personal.

Med anledning av organisationsut
vecklingen och verksamhetsökning har 
antalet medarbetare och chefer utökats 
något. Sammantaget har det skapat 
bättre förutsättningar för ökat kundfo
kus, starkare team och mer arbetsglädje.

Det har också under 2019 genomförts 
helårsinsatser för att stärka det befintli
ga ledarskapet och medarbetarskapet. 
Fyra Ledarforum och två Medarbetar
form har genomförts med aktuella te
man kopplade till vår organisationsut
veckling och dess syfte. Därutöver har 
samtliga chefer påbörjat ett ledarskaps
program som fortsätter kommande år.  
 I början av 2019 har samtliga chefer till
sammans med alla skyddsombud genom
fört en längre arbetsmiljöutbildning i 
samverkan med Företagshälsovården.

LKF har under året nyrekryterat 28 
medarbetare (38). 96 % av våra 246 
medarbetare är tillsvidareanställda och 
resterande 4 % har längre vikariat eller 
andra visstidsanställningar. 94 % av våra 
medarbetare arbetar heltid och 6 % 
arbetar deltid. 16 medarbetare avslutade 
sin anställning varav 4 gick i pension. 
Sjukfrånvaron minskade något till 4,5 % 
(4,7 %) och personalomsättningen 2019 
gick ner på en låg nivå, 6,7 % (12,0 %).
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EKONOMI OCH FINANS

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Resultatet efter finansiella poster upp
gick år 2019 till 189 mkr (203). Redovisat 
resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt blev 152 mkr (150).

Intäkterna, som utgörs av framför allt 
hyror för bostäder, lokaler samt garage, 
parkering och sidoobjekt, uppgick till totalt 
1 062 mkr (998), varav nettointäkter för 
bostadshyror 766 mkr (739). Ökningen av 
bostadshyrorna består dels av en hyreshöj
ning på 1,74 % fr.o.m. 1 februari, och dels 
av tillkommande nyproduktion. Nettoin
täkterna för kommersiella lokaler ökade 
till 237 mkr (216), och övriga objekt, fram
för allt parkering och garage 22 mkr (21).

Totala fastighetskostnader (kostnader 
för drift och underhåll) uppgick till 605 
mkr (570). Den relativt stora ökningen är 
en konsekvens av de senaste årens stora 
tillskott av nya lägenheter.

Av detta utgör fastighetsskötsel inklu
sive städning samt service och besikt
ningskostnader 80 mkr (67). Ökningen 
består till del av fler tjänster men beror 
också att vi kategoriserar fler kostnader 
som fastighetsskötsel än tidigare. Kostna
der för städning ökade med drygt 2 mkr.

Kostnader för reparationer, även kallat 
felavhjälpande underhåll, ökade med 10 
mkr till 67 mkr (57). Ökningen har flera 
orsaker; inhyrd personal över sommaren, 
kostnadsökningar för externt köpta tjäns
ter och material samt en del förändringar 
vad gäller klassificering av underhåll och 
reparation.

Taxekostnaderna steg till 158 mkr (154). 
Av detta stod uppvärmning för 89 mkr (91) 

och fastighetsel för 21 mkr (16). Ökningen 
av fastighetsel beror till stor del på prisök
ningar i samband med ny upphandling 
under året. Sett till förbrukning räknat i 
MWh sjunker denna något om man slår 
ihop värme och elförbrukning. Detta trots 
ett stort antal nya lägenheter. Kostnader 
för vatten ligger kvar på föregående års 
nivå 28 mkr (28) och sophämtning ökade 
marginellt till 20 mkr (19).

Fastighetsanknuten administration 
ökade till 112 mkr (100), som beskrivits 
ovan främst till följd av en större fastig
hetsportfölj i och med nyproduktionen.

Kostnaderna för underhåll minskade 
något till 141 mkr (148), främst genom 
lägre kostnader för HLU (hyresgäststyrt 
lägenhetsunderhåll), 45 mkr (52).

I samband med genomförd marknads
värdering har eventuella nedskrivningar 
eller återläggningar prövats men inga 
åtgärder varit nödvändiga. Årets avskriv
ningar uppgick sammantaget till 193 mkr 
(175) netto.

Kostnader för central administration 
uppgick till 20 mkr (18).

De finansiella kostnaderna uppgick till 
totalt 69 mkr (57). Av dem utgör 16 mkr 
värdeförändring på räntetak och 15 mkr 
kostnader för marginal och borgen till 
Lunds kommun. Ökad upplåning medför 
att räntekostnaderna ökar något trots 
det låga ränteläget.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksam
heten uppgick till 392 mkr (423). Kassa
flödet från investeringsverksamheten var 

811 mkr (706) vilket var högre än före
gående verksamhetsår.

FINANSIERING OCH RÄNTERISK-
HANTERING 
Vid årsskiftet uppgick LKFs låneportfölj 
till 4 850 mkr eller 4 735 mkr efter reduk
tion av koncernkontolikviditeten. LKF 
finansierar sig via externa lån och lån på 
kapitalmarknaden. Där har man tillsam
mans med Lunds kommun dels ett obliga
tionsprogram med ram om 5 000 mkr, dels 
ett certifikatsprogram med ram 2 000 mkr 
för kortfristig upplåning. Certifikatspro
grammet är säkerställt av kreditlöften via 
Lunds kommun.

Av låneportföljen utgör långfristiga lån 
4 400 mkr och kortfristiga certifikatslån 
450 mkr. Av de långfristiga lånen är 2 000 
mkr obligationer som vidareutlånats av 
Lunds kommun och 2 400 mkr utgör lån 
från banker som tagits upp i LKFs namn. 
Samtliga lån är säkerställda med kommu
nal borgen där totalramen är 7 000 mkr.

LKF och Lunds kommun har hittills 
emitterat två gröna obligationer inom 
obligationsprogrammet. Den första emis
sionen för LKF år 2017 om 500 mkr finan
sierade nyproduktion av Oden etapp 2 på 
Linero, Brandstationen 6, Snickaren 3 och 
Fossilen i Råbylund. År 2018 emitterades 
den andra gröna obligationen för finansie
ring av nybyggnation av Hammocken 1 
och Bullerbyn 1. LKFs andel av emissionen 
utgör 400 mkr.

Derivatinstrument utgörs av ränte
swappar om 2 900 mkr och räntetak om 
5 500 mkr. Räntetaken marknadsvärderas 

LÅNEPORTFÖLJENS BASFAKTA (MKR) 2019 2018 2017 2016 2015

1) Lånevolym inkl. koncernkontolikviditet 4 735 4 312 4 028 3 706 3 384

Antal lån inkl. koncernkontolikviditet 17 14 17 16 17

Ränteswapvolym 2 900 2 900 2 800 2 550 2 650

2) Bruttosnittränta (momentan) exkl. koncernkontolikviditet % 0,88 0,81 0,94 1,43 1,81

2) Genomsnittlig återstående räntebindningstid (år) 2,49 2,57 2,53 2,34 2,94

2) Genomsnittlig återstående konverteringstid (år) 2,79 2,92 2,68 2,58 2,19

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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vid bokslutet och redovisas enligt lägsta 
värdets princip. Detta ger en kostnad för 
orealiserade värdeförändringar om 16 mkr 
för år 2019.

Lunds kommun har erhållit borgensav
gift samt marginal på obligations och 
certifikatslån om 15 mkr. Låneräntan för 
räntebärande skulder inklusive kommu
nal borgensavgift men exklusive ränte
skillnadsersättning och orealiserade värde
förändringar uppgår till 53 mkr (47) eller 
1,2 % (1,1).

FINANSIELL STRATEGI
Finansverksamheten inom 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 verk
samheten,

•   anpassa den finansiella strategin och 
hanteringen av finansiella risker efter 
bolagets verksamhet så att långsiktig 
ekonomisk stabilitet och positivt resul
tat 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 finansie
ringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk och 
motpartsrisk.

Med finansieringsrisk avses risken att 
inte kunna ta upp lån till rimliga kostnader 

i rätt tid. För att begränsa denna risk arbe
tar LKF med ett flertal långivare där låne
förfall sprids över olika år. Kapitalbind
ningen regleras i en normportfölj med 
en jämn förfallostruktur för alla lån ex
klusive certifikatslånen, dock får maxi
malt 50 % av lånen inkl certifikaten för
falla inom 12 månader, se not 31.

Vid högre marknadsräntor kan högre 
räntekostnader och försämrade kassa
flöden ge en betydande resultatförsäm
ring för LKF. För att hantera denna ränte
risk arbetar LKF med en kombination av 
kort och lång räntebindning samt med 
derivatinstrument 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, se not 32. Denna förfal
lostruktur bildar en hypotetisk portfölj, 
en normportfölj för räntebindning som 
används som jämförelseindex. Den verk
liga portföljens räntebindning jämförs 
månadsvis med normportföljen och en 
resultatutvärdering görs. Handlingsfri
heten för LKF anges genom en maximal 
avvikelse (ett riskmandat) från norm
portföljens förfallostruktur. Normport
följen med ränteriskmandat fastställs 
fortlöpande av LKFs styrelse.

Under 2019 genomförde LKF tester av 
räntebindningsstrategin vilket resulterade 
i ett styrelsebeslut om en oförändrad 
normportfölj med ett längsta ränteför
fall på 710 år. Vidare beslutades att 
utöka portföljen med räntetak för 1 500 
mkr och en strikenivå på 2,0 %, löptid år 
20232025.

Målet för likviditetshanteringen är att 
de likvida finansiella tillgång arna ska 
motsvara kraven på likviditetsreserven. 

Överskottslikviditet ska i första hand 
användas för att finansiera nya investe
ringar och lösa räntebärande lån. LKFs 
tillgång till likvida medel säkerställs ge
nom egen likviditet och den kontokredit 
som LKF har inom kommunens koncern
kontosystem. Kommunen ansvarar för 
att en likviditetsreserv hålls för att möta 
refinansieringsrisken för alla lån och cer
tifikat som kommunen vidareutlånar till 
LKF, samt för förfallen på alla lån med 
kommunal borgen.

Med motpartsrisk menas risken för att 
LKFs motpart, med vilken gjorts derivat
transaktioner, inte kan fullfölja sina åtag
anden enligt träffade avtal och därige
nom orsakar LKF en förlust. LKF ska 
sträva efter att sprida motpartsrisker. In
för varje transaktion ska bedömning av 
motpartsrisk avseende nettoexponering 
göras och LKFs totala engagemang hos 
motparten ska beaktas.
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Flerårsöversikt Långsiktiga mål 2019 2018 2017 2016

Nöjd Kund Index 84,0 % 85,0% 83,4 % 82,4 % 83,8 %

Upprustning 1960 och 1970talsområden 75 mkr per år 94 104 66

Direktavkastning på marknadsvärde fastigheter >3 % 4,2% 4,3 % 4,4 % 4,5 %

Byggstart (bostäder) 250–300 101 330 423 293

Projektportfölj (bostäder) 1 500 2 150 2 100 1 500 1 100

Totalavkastning på marknadsvärde fastigheter Enl. bransch 9,3% 13,6 % 6,9 % 6,2 %

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

Minimerade avfallsvolymer och en fullständig 
källsortering av uppkommet avfall 60 % 2020 43% 41 % i.u 46 %

Hem som möjliggör en hållbar livsstil/ lokaler 
med förutsättningar för en hållbar verksamhet 90 % 2020 91,4% 91 %

Avkastning på totalt kapital >3 % 3,4% 3,9 % 3,3 % 3,7 %

Redovisad synlig soliditet >18 % 23,4% 24,9 % 24,4 % 24,8 %

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

UPPFYLLANDE AV BOLAGSORDNING 
OCH ÄGARDIREKTIV

Nedan följer styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolags
ordning och ägardirektiv. Redogörelsen för 2019 års verksam
het utgör det tredje 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 2019 års utfall. Därutöver tillkom
mer i några fall underliggande mål vilka inte redovisas i denna 
sammanfattning men beskrivs i andra delar av föreliggande års 
och hållbarhetsredovisning.

Utifrån redogörelsen i års och hållbarhetsredovisningen för 2019 finner styrelsen att bolaget lever upp till 
bolagsordningen och ägardirektivet.
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FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE 
FRAMTIDA UTVECKLING 2020

Lunds befolkning som idag uppgår till 
drygt 123 000 invånare förväntas fortsatt 
växa och prognosen är 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 enlighet med antagen strategiplan.

Våra tre långsiktiga mål är kopplade till 
våra tre strategiska inriktningar marknad, 
tillväxt och hållbarhet:

• LKF ska erbjuda attraktiva hem

• LKF ska bygga fler bostäder

• LKF ska skapa ett bättre Lund –  
genom social, miljömässig och  
ekonomisk hållbarhet

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. Utvecklingen 
mäter vi genom NKI där målsättningen är 
att nå:

• serviceindex på 84,0%

• trygghetsindex på minst 81,4%

• trivselindex på 93,7%

LKF SKA BYGGA FLER BOSTÄDER
För att möta den stora efterfrågan på bo
städer håller vi även fortsatt en hög pro
duktionstakt. Vår målsättning är fortsatt 
att över tid byggstarta mellan 250 till 300 
bostäder årligen. År 2020 förväntas antalet 
byggstarter uppgå till 335 bostäder.

LKF SKA SKAPA ETT BÄTTRE LUND
Våra hållbarhetsmål utgår ifrån vår 
strategi plan och är baserade på identi
fierade väsentliga hållbarhetsaspekter 
(väsentlighetsanalys).

Miljömässig hållbarhet
Våra miljömål utgår ifrån betydande miljö
aspekter, identifierade enligt rutin i miljö
ledningssystemet. Miljömålen i LundaEko 
II, Lunds kommuns program för ekolo
giskt hållbar utveckling, är styrande ut
gångspunkter för våra miljömål.

Att minimera klimatpåverkan är en 
viktig del av vår verksamhet. Under 2020 
fortsätter t ex förnyelsen av Linero, ett 
projekt som innefattar energieffektivise
ringsåtgärder. Under 2020 avser vi också 
att i ett pilotprojekt analysera byggpro
cessen för att minska klimatpåverkan 
framför allt vad gäller betong. Den över
gripande målsättningen är att minska 

primärenergianvändningen med 55 procent 
mellan år 2013 och 2020.

Vi vill underlätta för våra hyresgäster 
att välja en hållbar livsstil. Under 2020 
arbetar vi med detta genom att i delar av 
vårt bostadsbestånd underlätta bland 
annat odling och miljöanpassade trans
porter. Målsättningen under 2020 är att 
bibehålla att över 90 procent av våra hyres
gäster ska ange att de har bra eller mycket 
bra förutsättningar att agera miljömed
vetet i sitt hem.

Social hållbarhet
Vi ska erbjuda socialt hållbara bostads
områden genom att arbeta aktivt med 
integration och ökad social sammanhåll
ning i våra bostadsområden och i bolaget. 
Vi fortsätter under 2020 med detta samt 
kompletterar med ytterligare sysselsätt
ningsfrämjande åtgärder. Vi kommer 
också att införa boskola för nyanlända.

Vi vill stimulera ungas innovations
kraft genom att ta hjälp av universitet 
och högskolor i utvecklingsfrågor.

Genom LKF Labs fortsätter vi att kart
lägga framtidens kundönskemål om 
boendeanknutna tjänster. Syftet är att 
skapa en arena där idéer och tankar kan 
mötas och utformas för att sedan kon
kretiseras i faktiska tjänsteerbjudanden 
och plattformar. Här läggs fokus på 
krea tivitet och idérikedom med syfte att 
få fram innovativa förslag som kan bidra 
till att boende i hyresrätt utvecklas.

Vi behöver fortsätta att arbeta aktivt 
med strategisk kompetensförsörjning. 
Detta för att både attrahera nya med
arbetare men också för att fortsätta vara 
en attraktiv och inkluderande arbets
plats med nöjda medarbetare som gör 
att vi får behålla de medarbetare som 
arbetar hos oss idag. Digitalisering för
nyar och förenklar våra processer liksom 
vårt arbete. Som ett led i det ska vi införa 
en samarbetsplattform med metodik 
och stöd för ökad samverkan och sam
arbetsmöjligheter inom LKF.

Ekonomisk hållbarhet
Vi strävar efter en god ekonomisk utveck
ling och hållbarhet. För att säkerställa lön
samhet och effektivitet i vår verksamhet 
har vi som målsättning att nå en direktav
kastning på bostadsbeståndet i paritet 
med likvärdiga långsiktiga bolag på bo
stadsmarknaden och som senast i slutet 
av perioden uppgår till minst 3 %. För att 
säkerställa att underhåll och investeringar 
leder till bibehållna eller ökande värden 

för våra tillgångar ska vår långsiktiga 
värde utveckling, mätt som totalavkast
ning på marknadsvärdet, ligga i linje med 
långsiktiga bostadsföretag på jämförbara 
marknader.

Ovanstående mått och mål tillämpas 
för att mäta lönsamhet och värdetillväxt 
ur ett marknadsperspektiv, det vill säga 
på fastigheternas marknadsvärde, detta 
för att kunna förvalta tillgångarna på bästa 
sätt och med bibehållen konkurrenskraft. 
För att säkerställa att vi ligger i linje med 
likvärdiga och långsiktiga bolag på mark
naden har vi anslutit bolaget till MSCI, 
Svenskt Bostadsindex och kommer under 
2020 att rapportera in föregående års ut
fall som underlag för benchmark. Jämfö
relsen sker årligen och med såväl privata 
som kommunala aktörer på den svenska 
marknaden.

Som komplement till ovanstående mål 
och mått mäter vi lönsamhet mot vårt to
tala kapital, det vill säga utifrån våra bok
förda värden. Detta för att försäkra oss om 
en lönsamhet, som efter avskrivning och 
central administration, genererar ett till
räckligt överskott från verksamheten för 
att täcka dess finansiella kostnader och 
risk. 2020 års avkastning på totalt  kapital 
budgeteras på målet 3 %.

EKONOMI OCH FINANS

INTÄKTER
Vår affär och lönsamhet baseras på ut
hyrning av bostäder, lokaler samt garage 
och parkeringsplatser, vilket genererar 
våra intäkter.

Bruttoomsättningen beräknas 2020 
uppgå till 1 121 mkr och nettoomsättning
en till 1 087 (utfall 2019) (1 062) mkr. Av 
bruttoomsättningen utgör 822 mkr (782) 
intäkter för bostäder före vakanser. Bo
stadsintäkternas ökning utgörs dels av en 
överenskommen hyreshöjning på 2,0 %, 
ca 16 mkr, och dels av helårseffekter av 
under 2019 färdigställd och inflyttad ny
produktion på 4 mkr samt tillkommande 
nyproduktion med inflyttning under 
2020, 21 mkr.

Intäkterna från kommersiella lokaler 
beräknas för år 2020 till 244 mkr (237). 
Ökningen kommer främst från hyreshöj
ningar samt en liten del nyproducerade 
lokaler (Hammocken). En ombyggnad av 
Mårtenslund under hela 2020 medför 
tillfälligt ökande hyresbortfall.

Budgeten för parkeringar och garage 
är satt till 27 mkr (26). Intäktsökningen 
består dels av en hyresjustering och dels 
tillkommande nyproduktion.
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Övriga intäkter innefattar intäkter för 
bland annat avräkningar för värme och 
vatten, ersättningar från hyresgäster i 
samband med besiktningar samt för hyra 
av bredbandsinfrastruktur. Dessa intäkter 
beräknas för 2020 ligga något lägre än 
prognosen 2019 som påverkats av intäkter 
av engångskaraktär.

DRIFTSKOSTNADER
För 2020 budgeteras totala driftkostnader 
på 453 mkr (438).

Ökningen återspeglar de organisations
förändringar som påbörjats under 2019 
och som tar form under 2020. Vi strävar 
efter att långsiktigt öka företagets lön
samhet med bibehållen kundnytta mätt 
som kundnöjdhet. De förändringar vi nu 
gör syftar till att möta både en ständigt 
ökande volym av lägenheter och kunder 
men också tidens och framtidens snabba 
förändringar vad gäller teknik, IT och krav 
på hållbarhet.

Fastighetsanknuten administration 
innefattar kostnader för hyra av verksam
hetslokaler, hyresgästlokaler, IT, kommu
nikation och liknande samt kostnader för 
personal. Denna kostnadsgrupp står för 

den största ökningen av driftkostnaderna 
i budgeten för 2020: 129 mkr. Här ligger 
som nämnts ovan kostnader för organisa
tionsutveckling enligt tidigare plan, infö
rande av ITstöd cirka 6,5 mkr, utbildning 
av hela personalen gällande affärsman
naskap samt ett antal pågående digitali
seringsprojekt.

Den ökade volymen investeringar i ny
produktion, ombyggnation samt aktive
rat underhåll ökar avskrivningarna även 
år 2020. Avskrivningar budgeteras till 208 
(193) mkr.

Rörelseresultatet, det vill säga resultat 
före finansiella kostnader, budgeteras för 
2020 till 232 mkr (258).

Underhåll budgeteras till totalt 146 mkr 
(141).

Kostnaderna för central administration 
budgeteras till 23 mkr 2020 (20).

FINANSIELLA KOSTNADER
Vår expansion medför en investerings
volym på cirka 843 mkr, inklusive markför
värv 2020. Av investeringsvolymen kommer 
cirka 500 mkr att upplånas och resterande 
del finansieras via eget kassaflöde från 
den löpande verksamheten.

Våra finansiella kostnader förväntas upp
gå till 61 (69) mkr år 2020. Nyupplåning
en under 2020 påverkar räntekostnaden i 
mycket ringa mån. De något högre finans
kostnaderna härrör framför allt från säk
ringar i form av räntetak.

Resultat före bokslutsdispositioner och 
skatt 2020 budgeteras till 169 (189) mkr.

Resultat efter bokslutsdispositioner och 
skatt beräknas till 183 (152) mkr. Vi räknar 
med att utdelning sker enligt lag om allmän
nyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(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 even
tuella 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 2020.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(2010:879) beräknas utdelningen maximalt med 1,03% (snittvär
de av 2019 års statslåneränta 0,03 % + 1 %) på av ägaren tillskju
tet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 932 202 kr i 
enligt med huvudregeln angående utdelningsbegränsning.

 Därutöver tillkommer en utdelning om 30 000 000 kr avse
ende kommunens kostnader för bosociala åtgärder som är för
enlig med Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
(2010:879) 5§ där det framgår att överföring av vinstmedel 
som ska användas för åtgärder inom ramen för kommunens 
bostadsförsörjningsansvar är tillåtna, dock ej med ett belopp 
överstigande årets överskott.

 Sammanlagt motsvarar utdelningen cirka 258 kr per aktie.
 Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 20% 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 § 23 st. (försiktighetsregeln).

Styrelsen föreslår att till förfogande  
stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 1 234 326 770

årets vinst 151 915 723

1 386 242 493

disponeras så att

utdelning till aktieägare enligt huvudregel 932 202

utdelning till aktieägare för kommunens 

kostnader för bosociala åtgärder 
30 000 000

i ny räkning överföres 1 355 310 291

1 386 242 493

Förändring av
Enligt budget 

(MKR)
Förändring 

(% )
Positiv 

resultatpåverkan
Negativ 

resultatpåverkan

Bostadshyra 822 +/ 0,5% 4 4

Lokalhyra 244 +/ 0,5% 1 1

Fastighetskostnader inkl personal
kostnader

460 +/ 1,0% 5 5

Taxebundna kostnader 166 +/ 1,0% 2 2

Ränta 61 +/ 0,1%* 3 3

Resultat efter finansiella kostnader 169

*  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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2019-01-01 – 2019-12-31 (MKR) 
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer) 
 

Not 2019 2018

INTÄKTER

Nettointäkter bostäder 1 766 739

Nettointäkter lokaler 2 237 216

Nettointäkter övrigt 3 22 21

Andra ersättningar och intäkter från hyresgäster 23 14

Övriga intäkter 13 8

Summa intäkter 1 062 998

DRIFTSKOSTNADER

Fastighetsskötsel 4, 5 80 67

Felavhjälpande underhåll 5 67 57

Taxekostnader 6 158 155

Övriga kostnader 7 21 20

Fastighetsanknuten administration 5 112 100

Summa driftskostnader -438 -399

Underhållskostnader 8 141 148

Fastighetsskatt 26 24

Summa fastighetskostnader -605 -571

Driftnetto 457 427

Av och nedskrivningar 9 193 175

BRUTTORESULTAT 264 252

Central administration 5, 10, 11 20 18

Övriga rörelseintäkter 12 14 27

Rörelseresultat 258 261

Räntekostnader och liknande finansiella poster 13 69 57

Resultat efter finansiella poster 189 203

Bokslutsdispositioner 14 2 12

Resultat före skatt 186 192

Inkomstskatt 15 34 42

Årets resultat 152 150

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING 
PER 2019-12-31(MKR) 

Not 2019 2018

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 16, 17 5 916 5 509
Pågående nyanläggningar 18, 19 932 696
Maskiner och inventarier 20 30 102
Summa materiella anläggningstillgångar 6 878 6 307

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 1 1
Långfristiga fordringar 22 9 9
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 10
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6 888 6 317

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Varulager 4 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 7
Aktuella skattefordringar 2 0
Övriga fordringar 19 27
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 17 16

42 52
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 24 11 19

Kassa och bank 118 239
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 175 314
SUMMA TILLGÅNGAR 7 063 6 631

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2019 2018
EGET KAPITAL 25, 26, 27
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 28 21 23
Reservfond 155 155
Summa bundet eget kapital 296 298

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 234 1 083
Årets resultat 152 150
Summa fritt eget kapital  1 386 1 233
SUMMA EGET KAPITAL 1 682 1 531

Obeskattade reserver 29 155 153
Avsättningar 30
Uppskjuten skatteskuld 55 45

Långfristiga skulder 31
Skulder till kreditinstitut 32 4 850 4 550
Övriga skulder 5 5
Summa långfristiga skulder 4 855 4 555

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 119 118
Aktuella skatteskulder 0 7
Övriga kortfristiga skulder 33 6 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 191 215
Summa kortfristiga skulder 316 347
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 063 6 631

TILLGÅNGAR
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KASSAFLÖDESANALYS

Not 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 35 189 203
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 210 183
Betald skatt 33 28
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 366 358

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET
Förändring av varulager och pågående arbete 2 1
Förändring av kundfordringar 2 3
Förändring av kortfristiga fordringar 7 67
Förändring av leverantörsskulder 1 11
Förändring av kortfristiga skulder 14 9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 392 423

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 804 683
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 7 23
Kassaflöde från investeringsverksamheten -811 -706

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 300 300
Utbetald utdelning 1 1
Ökning/minskning långfristiga skulder -1 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 298 299

Årets kassaflöde -121 16

Likvida medel vid årets början 239 223
Likvida medel vid årets slut 118 239

Aktie- 
kapital

Bundna  
reserver

Fritt eget 
kapital

Summa  
eget kapital

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

Ingående eget kapital 2019-01-01 120 178 1 233 1 531

Utdelning 1 1

Årets förändring av uppskrivningsfond 2 2 0

Återföring uppskjuten skatteskuld 1 1

Årets resultat 152 152

Summa totalresultat -2 153 151

Utgående eget kapital 2019-12-31 120 176 1 386 1 682

(MKR)

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av 
gjorda upp och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 16 samt bilaga 1.

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(MKR)
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och bedömt marknadsvärde till cirka 14,3 Mdkr, 
se not 16 och 17. Förutsättningarna för mark
nadsvärderingen framgår under rubriken 
”Uppskattningar och bedömningar”.

KOMPONENTINDELNING
Materiella anläggningstillgångar har delats upp 
på komponenter när komponenterna är bety
dande och när komponenterna har väsentligt 
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 felavhjälpande 
underhåll redovisas som kostnader.

Byggnader är uppdelade på tio kompo
nenter med olika avskrivningstakt:

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 återvinngsvär
det. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
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 företa
get lånar kapital kostnadsförs i resultaträk
ningen i den period de uppstår.

20%, så redovisas inte någon ekonomisk in
formation kring bolagets ägarintressen i års
redovisningen. Ägandet uppgår inte till en 
volym så att det ska klassas som intressebo
lag eller dotterbolag.

MATERIELLA ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulera
de avskrivningar enligt plan och eventuella 
nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förvänta
de nyttjandeperioden med hänsyn till väsent
ligt restvärde. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

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

Förvaltningsfastigheter redovisas i balans
räkningen till belopp som motsvarar utgif
terna för fastighetens förvärv eller tillverk
ning (anskaffningsvärdet) 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 5,9 Mdkr 

NOTER OCH KOMMENTARER 

MKR

REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen upprättas med tillämpning 
av årsredovisningslagen och bokföringsnämn
dens allmäna råd BFNAR 2012:1 Årsredovis
ning och koncernredovisning (K3).

Uppställningsformen för resultaträkningen 
har ändrats fr.o.m. räkenskapsår 2019. Fr.o.m. 
2019 presenterar Lunds Kommuns Fastighets 
AB en funktionsindelad resultaträkning. Jäm
förelsetalen för 2018 har översatts till nya 
uppställningsformen. Byte av uppställnings
form har genomförts med anledning av att 
förbättra jämförbarhet med andra bolag i 
fastighetsbranschen samt på grund av för
ändringar i den interna styrningen.

Redovisningsprinciperna är i övrigt oför
ändrade i jämförelse med föregående år.

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

Övriga intäkter består av ersättning för be
siktningsåtgärder, preliminära värme, vatten 
och elkostnader, kontrollavgifter för felparke
rade fordon, intäkter från parkerings  automater 
samt av hyresgästerna beställda tjänster och 
material.

Aktiverat arbete för egen räkning baseras 
på noggrant och systematiskt förda tim och 
projektredovisningar. Vid framtagandet av pro
duktionskalkyler görs en bedömning av insat
ser och behov av byggledning och kontroll 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 kal
kylerad kostnad av mot omfattningen av ut
förd arbetsinsats.

Ersättning i form av ränta eller utdelning re
dovisas som intäkt när det är sannolikt att före
taget kommer att få de ekonomiska fördelar 
som är förknippade med transaktionen och när 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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

ÄGARINTRESSE
LKF äger andelar i nedanstående företag/
föreningar vid utgången av 2019. Då inne
havet är av mindre karaktär, överstiger inte 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Företag/ 
förening

Andelarnas värde 
per 19-12-31

SABO fastighets
försäkrings AB 512 tkr

Lundavind 273 tkr

Husbyggnadsvaror 
HBV Förening 40 tkr

Skånehem 0,4 tkr

Markinventarier 10–20

Markanläggningar 5

Inventarier, verktyg 
och installationer

20

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
Följer tilläggsav

talets längd
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Till och med år 1996 har 1,7 Mkr i beräknad 
internränta aktiverats och ingår i fastigheter
nas anskaffningsvärde. Därefter har inte in
ternränta 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
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 ba
lansräkningen inkluderar värdepapper, kund
fordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder, låneskulder 
och derivatinstrument. Instrumenten redovi
sas i balansräkningen när LKF blir part i instru
mentets 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 redovi
sats 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 rän
teriskramarna inte överskrids. Intäkter och 
kostnader för ränteswappar nettoredovisas 
under räntekostnader. Vinster och förluster då 
ett derivatkontrakt avbryts eller då lån återbe
talas i förtid resultatredovisas omgående.

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA 
FORDRINGAR
Kundfordringar och kortfristiga fordringar re
dovisas som omsättningstillgångar till det be

lopp 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 redovisa
de beloppet från det belopp som ska återbeta
las vid förfallotidpunkten periodiseras mellan
skillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Häri
genom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som 
ska återbetalas.

LKF har för avsikt att refinansiera samtliga 
låneskulder som förfaller till betalning inom 
tolv månader från balansdagen, dessa klassi
ficeras 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 säk
ringen 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 säk
ringsredovisningen enligt K3. Målsättning
en för ränteriskhanteringen är att begränsa 
de på kort sikt negativa effekterna av ränte
förändringar i resultaträkningen samt an
passa ränterisken 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 %

Samtliga LKFs derivat som säkringsredovisas 
uppfyller dessa villkor.

Samtliga derivatinstrument förutom ränte
taken har säkringsredovisats i delårsbokslut 
20190831 och i helårsbokslutet 20191231.

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 re
sultaträkningen.

DERIVATINSTRUMENT DÄR KRITERIER 
FÖR SÄKRINGSREDOVISNING INTE ÄR 
UPPFYLLDA
Derivatinstrument med positivt värde värde
ras löpande i enlighet med lägsta värdets 
princip, derivatinstrument med negativt vär
de värderas till det negativa värdet. De värde
förändringar som uppkommer inom ramen 
för lägsta värdetsprincip och ändringar av 
negativt värde, redovisas omedelbart i resul
taträkningen. Värdeförändringar på derivatin
strument som utgör kortfristiga och lång
fristiga skulder redovisas i olika poster i 
resultaträkningen beroende på syftet med 
innehavet av derivatinstrument – värdeför
ändringar av ränteswappar och räntetak re
dovisas i posten Räntekostnader och liknande 
resultatposter.
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LKF upphandlade 2016 tre räntetak om nomi
nellt 1 000 mkr, år 2017 två räntetak om  
1 500 mkr,  år 2018 två räntetak om 1 500 mkr 
och år 2019 räntetak om 1 500 mkr, totalt no
minellt 5 500 mkr. I bokslutet 20191231 re
dovisas samtliga enl LVP, dvs det lägre av mark
nadsvärde och anskaffningsvärde. Detta ger 
en kostnad om 16,2 mkr. Ett av kraven för säk
ringsredovisning är att andel ränteförfall inom 
1 år idag ska vara större eller lika med 0%.

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 derivat
kontrakt finns.

LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, så
väl finansiella som operationella, som opera
tionella leasingavtal. Operationella leasing
avtal redovisas som en kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Uthyrning av lokaler klassificeras som opera
tionell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt 
under leasingperioden.

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 skat
tefordringar på temporära skillnader som upp
står mellan bokförda respektive skattemässi
ga värden för tillgångar och skulder samt för 
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovi
sas mot uppskjutna skatteskulder endast om 
de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskju
ten skatt beräknas utifrån gällande skattesats 
på balansdagen. Effekter av förändringar i 
gällande skattesatser resultatförs i den peri
od förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell 
anläggnings tillgång och uppskjuten skatte
skuld som avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende under
skottsavdrag eller andra framtida skattemässi
ga avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot fram
tida skattemässiga överskott.

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

MARKNADSVÄRDE Nominellt belopp Marknadsvärde Bokfört värde

MKR 2019 2018 2019 2018 2019 2018

1) Marknadsvärde redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Räntetak 5 500 4 000 11,5 19,2 11,5 19,2

Totalt redovisat i balansräkningen 11,5 19,2 11,5 19,2

2) Marknadsvärden ej redovisade i balansräkningen:

Kontrakt med positiva verkliga värden

Ränteswap

   från fast till 3M Stibor 600 600 1,1 4,9

   från 3M Stibor till fast 400 300 4,4 0,8

Kontrakt med negativa verkliga värden

Ränteswap

   från 3M Stibor till fast 1 900 2 000 56,1 39,4

Totalt ej redovisade i balansräkningen -50,6 -33,7

MARKNADSVÄRDEN PÅ DERIVATINSTRUMENT VAR PÅ BALANSDAGEN ENL FÖLJANDE:
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AVSÄTTNINGAR
Som avsättning har redovisats förpliktelser 
gentemot tredje man som är hänförliga till rä
kenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och 
som på balansdagen antingen är säkra eller 
sannolika till sin förekomst men oviss till be
lopp 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 an
ställning (pension). Kortfristiga ersättningar 
redovisas som kostnad och en skuld då det 
finns en legal eller informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning till följd av en tidiga
re händelse 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 be
tala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

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

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 
utbetalningar.

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.

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

RÄNTETÄCKNINGSGRAD (GGR)
Resultat före avskrivn, nedskrivn. anlägg.till
gångar och jämförelsestörande poster + fi
nansiella intäkter i förh till räntekostnader, 
borgen  och övriga finansiella kostnader.

SYNLIG SOLIDITET (%)
Eget kapital inklusive 78,6% (78% år 2014
2018) av obeskattade reserver i procent av 

balansomslutningen.

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 his
toriska erfarenheter och ett antal andra fak
torer, som under rådande omständigheter 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa an
vänds för att bedöma de redovisade värdena 
på tillgångar och skulder, som inte annars 

framgår tydligt från andra källor. Det verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. Uppskattningar och anta
ganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga be
dömningar avseende tillämpade redovis
ningsprinciper samt källor till osäkerhet i 
uppskattningar, främst relaterade till mark
nadsvärdering av förvaltningsfastigheter.

MARKNADSVÄRDERING  
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Årets värdering har genomförts i analysverk
tyget Datscha genom en kombination av 
ortspris och avkastningsmetod. Värdebe
dömningen baseras på LKFs verkliga hyresin
täkter, driftskostnader och fastighetsskatt 
per fastighet. Underhållskostnader beräknas 
utifrån respektive fastighets ålder och skick.

Följande direktavkastningskrav har använts: 
bostäder 3,0%5,3%, kommersiella lokaler 
5,5%8,5% och äldreboenden 4,5%5,5%. De 
generella förutsättningarna för 2019 års 
värderingar framgår av nedanstående tabell.

Värderingen har därefter kvalitetssäkrats 
av Svefa som också genomfört ett antal 
styckevisa värdebedömningar vilka ligger till 
grund för och har varit vägledande i det in
terna värderingsarbetet.

Förutsättningar marknadsvärdering

Värdetidpunkt 20191231

Kalkylperiod 10 år

Inflation per år 2%

Hyresutveckling bostäder per år 2020 1,50%

2021 ff 2,0 %

Hyresutveckling lokaler per år 2%

Utveckling av drifts och underhållskostnader per år 2%

Vakansgrad bostäder 0,10%

Vakansgrad lokaler inkl äldreboende 2,96%

Direktavkastningskrav genomsnitt 4,18%

Kalkylränta genomsnitt 5,99%

Förutom ovanstående är inga väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorda som påverkar 
bolagets redovisade värden.
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2019 2018

Bruttohyra bostäder 782 754

Hyresrabatter bostäder 15 13

Hyresbortfall bostäder 1 1

766 739

NOT 1 NETTOINTÄKTER BOSTÄDER

NETTOINTÄKTER BOSTÄDER

FÖRFALLOTIDER LOKALHYRESAVTAL

NOT 4 FASTIGHETSSKÖTSEL

2019 2018

Yttre skötsel 48 40

Städning 16 14

Service och besiktningskostnader 16 13

80 67

2019 2018

Bruttohyra lokaler 239 217

Hyresbortfall lokaler 2 1

237 216

NOT 2 NETTOINTÄKTER LOKALER

MKR

2020 4

2021 16

2022 21

2023 9

2024 1

2025 eller senare 188

239

2019 2018

Bruttohyra garage och parkering 26 24

Hyresbortfall garage och parkering 3 3

Bruttohyra övrigt 0 0

Hyresbortfall övrigt 1 0

22 21

NOT 3 NETTOINTÄKTER ÖVRIGT

NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2019 2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 92 80

Män 146 141

238 221

Löner och andra ersättningar

Verkställande direktör 1 2

Styrelse 0 1

Övriga anställda 98 91

100 93

Sociala kostnader

Pensionskostnader för  
verkställande direktör 1 1

Pensionskostnader för  
övriga anställda 11 12

Övriga sociala avgifter enligt  
lag och avtal 32 30

44 42

Totala löner, ersättningar,  
sociala kostnader och  
pensionskostnader 144 136

Pensionsförpliktelser

Nuvarande styrelse och  
verkställande direktör 0 0

Tidigare styrelse och  
verkställande direktör 1 1

1 1

Könsfördelning bland ledande 
befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 14 % 29 %

Andel män i styrelsen 86 % 71 %

Andel kvinnor bland övriga 
ledande befattningshavare 33 % 22 %

Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare 67 % 78 %

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG
Till VD finns pensionsutfästelse inom ramen för allmän pensionsplan. 
Därutöver förbinder sig företaget att årligen betala en individuell 
pensionsförsäkring för VD motsvarande 3 prisbasbelopp. Uppsäg
ningstiden är 6 månader från VD:s sida, då får företaget skilja VD från 
sin befattning med omedelbar verkan, men med oförändrade anställ
ningsförmåner under uppsägningstiden. Om företaget säger upp VD 
från anställningen är uppsägningstiden 6 månader. VD har då rätt till 
ett avgångsvederlag som motsvarar 12 månadslöner.

NETTOINTÄKTER LOKALER
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NOT 14 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019 2018

Avsättning till periodiseringsfond 30 43

Återföring från periodiseringsfond 28 31

-2 -12

NOT 9 AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019 2018

Avskrivning maskiner, fordon 
och inventarier 4 4

Avskrivning markanläggning 2 0

Avskrivning byggnader 184 167

Utrangering byggnader 2 4

Avskrivning markinventarier 1 0

193 175

NOT 11 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2019 2018

Garantibelopp Fastigo 2 2

Avsättning pensioner VD 1 1

3 3

NOT 13 RÄNTEKOSTNADER OCH 
LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019 2018

Räntekostnader 43 40

Förlustreservering/återföring 
räntederivat 16 8

Borgensavgift Lunds kommun 8 6

Övriga finansiella kostnader 2 3

69 57

NOT 15 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

2019 2018

Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 23 29

Justering avseende tidigare år 0 0

Förändring av uppskjuten skatt 
avseende temporära skillnader 11 12

Totalt redovisad skatt 34 42

NOT 6 TAXEKOSTNADER

2019 2018

Uppvärmning 89 91

Fastighetsel 21 16

Vatten 28 28

Sophämtning 20 20

158 155

NOT 7 ÖVRIGA KOSTNADER

2019 2018

Fastighetsförsäkringar 6 4

Avskrivna hyres och kundfordringar 1 1

Markavgifter 1 1

Övriga driftskostnader 12 14

21 20

NOT 8 PLANERAT UNDERHÅLL

Av underhållsåtgärderna utförda under 2019 utgör 45 mnkr (52 mnkr) 
HLU (hyresgäststyrt underhåll).

NOT 10 ARVODE TILL REVISORER

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 451 (231) 
tkr. Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 92 (96) tkr. Lekmanna
revisorerna får stöd av E&Y för att utföra revision. Arvodet till E&Y 
uppgick under året till 185 (50) tkr.

NOT 12 EXCEPTIONELLA INTÄKTER

Under året har LKF erhållit 13 mnkr avseende försäkringsersättning i 
samband med brand på Kollegievägen.

Under föregående år har ersättning erhållits till följd av förseningar 
avseende temporära bostäder och Sofieberg uppgående till 20 mnkr.
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AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

2019 2018

Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före 
skatt 186 192

Skatt enligt gällande 
skattesats 21,4 40 22,0 42

Ej avdragsgilla kostnader 0 0

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Skatteeffekt av  
schablonränta på  
periodiseringsfond 0 0

Skatteeffekt på  
återlagd nedskrivning 0 0

Skillnad bokfört mot 
skattemässigt underlag 17 13

Skillnad återföring  
periodiseringsfond 0 0

Redovisad effektiv 
skatt 12,6 -23 15,3 -29

NOT 16 BYGGNADER OCH MARK INKL. BYGGNADS-
INVENTARIER

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 7 984 7 620

Inköp 32 13

Försäljningar/utrangeringar 6 12

Färdigställt under året 453 363

Omklassificering 97 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 8 561 7 984

Ingående avskrivningar 2 532 2 376

Försäljningar/utrangeringar 4 8

Korrigering avseende förra årets 
avskrivningar 1 0

Årets avskrivningar 183 164

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 711 -2 532

Ingående uppskrivningar 23 25

Årets avskrivningar på  
uppskrivet belopp 2 2

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 21 23

Utgående redovisat värde 5 871 5 475

2019 2018

Uppgifter om förvaltnings-
fastigheter

Redovisat värde 5 871 5 475

Verkligt värde 14 265 13 124

Bokfört värde byggnader 5 315 4 952

Bokfört värde mark 556 524

5 871 5 475

NOT 17 MARKANLÄGGNINGAR

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 43 17

Färdigställt under året 25 27

Omklassificering 13 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 56 43

Ingående avskrivningar 10 8

Omklassificeringar 1 0

Årets avskrivningar 2 2

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -11 -10

Utgående redovisat värde 44 34

2019 2018

Ingående balans 696 476

Under året nedlagda kostnader 720 704

Färdigställt under året 485 484

932 696

NOT 18 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖR-
SKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR
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NOT 21 ANDRA LÅNGFRISTIGA  
VÄRDEPAPPERSINNEHAV

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

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 1 1

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 1

Ingående nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 1

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 9 1

Tillkommande fordringar 0 9

Avgående fordringar 0 0

Utgående ackumulerade an-
skaffningsvärden 9 9

Utgående redovisat värde 9 9

NOT 22 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 24 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Namn Bokfört  
värde

Marknads- 
värde

Räntetak 11 11

11 11

NOT 23 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

2019 2018

Upplupna intäkter 6 6

Förutbetalda kostnader 11 10

17 16

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

Namn Antal aktier Kvotvärde

Aktier 120 000 1 000

120 000

NOT 25 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.

Projekt Totalt Kvar-
stående

Färdigtid-
punkt

Hammocken, Södra Brunnshög 286 26 2020

Bullerbyn, Norra Fäladen 216 10 2020

Klockaren, Dalby 83 24 2020

Xplorion, Södra Brunnshög 96 24 2020

Kryptan, Södra Sandby 171 97 2021

Kuylenstjerna, Genarp 61 61 2021

Ådan, Väster 56 54 2021

Gränden, Norra Fäladen 391 269 2021

Skymningen, Södra Brunnshög 213 208 2022

  1 573 771

NOT 19 AVTALADE ÅTAGANDEN OM  
UTFÖRANDE AV BYGGNATION

2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 131 33

Inköp 11 6

Försäljningar/utrangeringar 1 2

Omklassificeringar 85 0

Färdigställt under året 7 94

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 64 131

Ingående avskrivningar 30 28

Försäljningar/utrangeringar 1 2

Omklassificeringar 1 0

Årets avskrivningar 5 4

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -34 -30

Utgående redovisat värde 30 102

NOT 20 MASKINER OCH INVENTARIER
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NOT 26 DISPOSITION AV VINST

balanserad vinst 1 234 326 770

årets vinst 151 915 723

1 386 242 493

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

utdelning till aktieägare enligt  
huvudregel 932 202 

utdelning till aktieägare för kommunens 
kostnader för bosociala åtgärder 30 000 000

i ny räkning överföres 1 355 310 291

1 386 242 493

Disponeras så att:

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR) 
2019-12-31

NOT 27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

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

2019 2018

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 51 40

Uppskjuten skatt avseende  
uppskrivning 5 5

55 45

NOT 30 AVSÄTTNINGAR

NOT 28 UPPSKRIVNINGSFOND

2019 2018

Belopp vid årets ingång 23 25

Avskrivning av uppskrivna  
tillgångar 2 2

Belopp vid årets utgång 21 23

2019 2018

Periodiseringsfond 2013 0 28

Periodiseringsfond 2014 27 27

Periodiseringsfond 2015 20 20

Periodiseringsfond 2016 18 18

Periodiseringsfond 2017 17 17

Periodiseringsfond 2018 43 43

Periodiseringsfond 2019 30 0

155 153

Uppskjuten skatt avseende  
obeskattade reserver 34 34

NOT 29 OBESKATTADE RESERVER

NOT 31 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Specifikation av förfallotider kapital- 
bindning avseende fastighetslån

Mkr

Skulder som förfaller inom 1 år 1 035

Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 
5 år efter balansdagen 3 100

Skulder som förfaller senare än 5 år efter ba
lansdagen 600

4 735

Räntebindning Ränte-
sats

Låne-
belopp 
2019

Andel 
av lån

< 3 månader 0,65 2 435 51,4

< 1 år 3,12 250 5,3

< 2 år 0,87 300 6,3

< 3 år 0,20 100 2,1

< 4 år 0,47 300 6,3

< 5 år 1,38 200 4,2

> 5 år 0,96 1 150 24,3

 4 735 100

Koncernkontolikviditet 115

NOT 32 SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH 
RÄNTEBINDNINGSTID

Tabell över räntebindning avser fastighetslån, obligationslån, certifikats
lån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga fastighetslån är 
säkerställda med kommunal borgen, 2 400 mkr. Certifikatslånen om 450 
mkr och obligationslånen om 2 000 mkr utgör vidareutlåning från Lunds 
kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar upp
går till 1 069 mkr.
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2019 2018

Erhållen ränta 0 0

Erlagd ränta 51 50

-51 -50

NOT 35 RÄNTOR OCH UTDELNINGAR

2019 2018

Upplupna räntekostnader 7 5

Semesterlöneskuld 12 11

Förskottsbetalda hyror 65 57

Övriga upplupna kostnader 58 82

Förutbetalda intäkter 48 60

190 215

NOT 34 UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Lund den 26 februari 2020

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2020

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har lämnats den 23 mars 2020

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

Göran Brinck 
Ordförande

Mattias Olsson

Claes Fleming Ingrid Malmqvist Norin Gert Andersson

Börje Hed Ulf Nilsson Fredrik Millertson 
Verkställande direktör

Resultat och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma den 29 april 2020 för fastställelse.

 2019 2018

Avräkning kollektivhus 1 2

Personalrelaterade skulder 5 4

Övriga kortfristiga skulder 0 0

6 7

NOT 33 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
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REVISIONSBERÄTTELSE
TILL BOLAGSSTÄMMAN I LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL.), ORG.NR 556050-4341

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen 
för Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) för 
år 2019. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 82102 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi
sande bild av Lunds Kommuns Fastighets AB 
(publ.)s finansiella ställning per den 31 de
cember 2019 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisnings
lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

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

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

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

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSRE-
DOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan in
formation än årsredovisningen och återfinns 
på sidorna 181 samt 106120. Det är styrelsen 
och den verkställande direktören som har 
ansvaret för denna information. Mitt uttal 
ande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget ut
talande 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 informationen 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 informationen 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 årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen an
svarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
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 revisionsberättelse 
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 felaktighet 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.

Som del av en revision enligt ISA använder 
jag professionellt omdöme och har en pro
fessionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•    identifierar och bedömer jag riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför gransknings
åtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är till
räckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•    skaffar jag mig en förståelse av den del av 
bolagets interna kontroll som har betydelse 
för min revision för att utforma gransknings
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

•    utvärderar jag lämpligheten i de redovis
ningsprinciper som används och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhö
rande upplysningar.

•    drar jag en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsbe
rättelsen fästa uppmärksamheten på upp
lysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisions
berättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

•    utvärderar jag den övergripande presenta
tionen, strukturen och innehållet i årsredo
visningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de underlig
gande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt
ning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag iden
tifierat.

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 direktörens förvaltning för 
Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner be
träffande bolagets vinst eller förlust.
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Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verk
ställande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till Lunds Kommuns 
Fastighets AB (publ.) enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkese
tiska ansvar enligt dessa krav.

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

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning inne
fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som bolagets verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisa
tion och förvaltningen av bolagets angeläg
enheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 
situation, och att tillse att bolagets organisa
tion är utformad så att bokföringen, medels

förvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direk
tören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

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

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

•    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 ut
förs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försum

melser som kan föranleda ersättningsskyl
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revi
sionssed i Sverige använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenska
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verk
samheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situa
tion. Jag går igenom och prövar fattade be
slut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat styrelsens motiverade 
yttrande samt ett urval av underlagen för 
detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Lund den 23 mars 2020

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Lunds Kommuns Fastighets AB, org.nr 5560504341

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019, på sidorna 181 i 
dokumentet Års och Hållbarhetsredovisning 2019, 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 hållbar
hetsrapporten 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 23 mars 2020

Anders Thulin
Auktoriserad revisor
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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 genom

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

bedömning och prövning. 

Under året har lekmannarevisionen dels låtit genomföra en riskanalys som 

ska ligga till grund för beslut om granskningar under mandatperioden och dels 

genomfört en granskning avseende offentlighet och sekretess. 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 
och att bolaget följt givna ägardirektiv.

Lunds kommun 20200323

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor

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

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2019
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Fastighet

Byggnadsår

Antal lägenheter

Total yta lägenheter

Årshyra bostäder per kvm

Num
m

er

Antal lokaler

Total yta lokaler

Årshyra lokaler per kvm

Garageplatser

P- och Hvpl

Totalhyra (m
kr)

Taxeringsvärde (m
kr)

Bokfört värde (m
kr)

FASTIGHETSINNEHAV 
Enheter som ägs eller på annat sätt nyttjas av LKF.
PER 20191231, TKR  

BILAGA 1

VÄSTER  
Centrum

1521 S:t Mikael 17 1988 15 1 358 1 201      1,6 31,4 5,5 

1601 Drotten 6 1984 21 1 732 1 233 4 547 1 648   3,0 43,8 7,1 

1602 Drotten 7 1984 60 4 579 1 230 1 292 1 482   6,1 98,0 14,0 

1611 S:t Clemens 30 1986 74 5 862 1 188 5 589 1 584   7,9 135,0 20,8 

1612 S:t Clemens 31 1986 2 188 1 201 1 99 889   0,3 Samtax. m. 1611  
S:t Clemens 30 0,9 

1621 S:t Clemens 11 1900 7 657 1 024 2 178 1 561   1,0 16,4 5,0 

1701 S:t Mårten 28 1983 59 4 563 1 240 14 3 300 1 511 62 5 11,4 137,8 32,8 

1801 S:t Peter 31 1981 36 2 124 1 259 3 687 1 514   3,7 45,6 6,2 

1811 Spoletorp 7 1999 52 3 793 1 389 3 1 556 1 227 38  7,5 126,1 53,0 

1821 Spoletorp 7 1999 27 1 665 1 404 1 140    2,3 32,2  

1831 Spoletorp 8 1998 0   2 3 737 1 315 12  5,0 78,5 20,6 

1841 Brandstationen 6 1929 16 1 320 1 462      1,9 22,6 30,4 

1851 Brandstationen 6 1997 41 2 658 1 424      3,8 50,2 14,4 

1861 Bjärredsbanan 1 2001 50 3 801 1 409 1 13 2 086   5,4 90,2 46,2 

1871 Landstinget 3 2001 0         Samtax. m. 1872  
Landstinget 3 5,1 

1872 Landstinget 3 2001 35 2 389 1 452 6 1 060 2 016 70  6,3 84,3 39,6 

1891 Brandstationen 6 2016 45 2 804 1 751    42 9 5,4 66,3 93,0 

1911 Kråkelyckan 7 1915 29 2 247 1 726     12 3,9  41,8 

1921 Kråkelyckan 7 2007 0   3 4 771 1 759 19  8,6  49,3 

2002 Gärdet 20 1981 87 6 821 1 201 1 84 889   8,3 170,2 12,4 

2003 Gärdet 22 1981 7 647 1 220      0,8  1,2 

2061 Gernandtska lyckan 19 2012 96 4 711 1 387 3 505 1 065   7,1 103,7 53,3 

2101 Svarvaren 33 1950 20 1 517 1 303 4 538 1 350   2,7 38,1 8,8 

2111 Svarvaren 34 1985 7 548 1 224      0,7 11,2 1,7 

2601 S:t Mårten 27 1967 0   5 906 1 473   1,3 12,4 4,6 

2602 S:t Mårten 27 1900 11 1 313 1 062 5 2 275 2 133  10 6,3 35,4 13,4 

2603 S:t Mårten 2 1900 8 769 1 224 7 772 3 085   3,3 36,6 10,6 

5001 Väster 3:32 1985 0      77  0,7   

5101 Dammgården 11 1989 0      56  0,5   

Gunnesbo/Nöbbelöv

2201 Lärlingen 1 1946 24 1 296 1 119      1,5 20,5 6,5 

2301 Grödan 1 1956 143 8 001 1 093 2 400 595 27 29 9,2 125,7 27,5 

2311 Riksvapnet 3 1967 66 3 119 1 017 1 409 835   3,5 47,7 18,3 

3701 Jägaren 7 1974 228 15 338 973 2 106 1 587 60 145 15,7 181,7 15,0 

3711 Jägaren 8 2000 11 602 1 274 2 2 437 1 367   4,1 8,8 15,3 

3721 Jägaren 7 2006 21 1 686 1 267      2,1 27,2 22,3 

4101 Flintyxan 1 1982 65 4 642 1 122 4 903 1 347 81 75 7,0 205,7 19,7 
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BILAGA 1

4102 Flintyxan 2 1982 21 1 384 1 009 3 497 1 594   2,2 Samtax. m. 4101 
 Flintyxan 1 9,9 

4103 Flintyxan 3 1982 116 9 527 976 1 153 1 652   9,6 Samtax. m. 4101 
 Flintyxan 1 51,0 

4111 Boplatsen 1 1986 100 7 079 1 113 2 163 873 74 28 8,5 94,4 21,3 

4121 Fornborgen 1 1988 158 12 513 1 108 1 183 1 294 62 60 14,6 164,0 37,2 

4501 Adelsfanan 1 2011 13 999 1 372      1,4 16,3 18,5 

4502 Livdrabanten 1  5 463 1 313      0,6 7,0 8,5 

4503 Änkedrottningen 2  5 424 1 348 2 460 2 386  3 1,7 6,7 16,5 

Karhögstorg

1501 Östertull 44 1900 61 4 564 1 236 1 68 1 012   5,7 93,4 15,5 

1502 Östertull 44 1900 8 827 1 159 1 49 492   1,0 17,5 2,2 

1503 Östertull 39 1900 29 2 032 1 210 6 696 1 292   3,4 50,3 7,3 

1504 Östertull 42 1900 13 1 011 1 141 5 253 1 528   1,5 23,4 3,3 

1505 Östertull 45 1900 21 1 244 1 151      1,4 24,8 3,2 

1511 Triangeln 3 1985 12 954 1 243      1,2 15,9 2,9 

2011 Arkivet 5 2005 0   3 4 820 1 557   7,5  42,3 

2021 Arkivet 5 1907 0   3 4 415 1 530   6,8 

Arkivet 3 inregle
rat i Arkivet 5 enl 
beslut specialen
het 2015 

34,9 

2031 Arkivet 5 1964 0   2 3 728 1 394   5,2  28,0 

2041 Dövstumskolan 16 1965 70 3 248 1 231 1 185 837  24 4,3 55,1 29,5 

2051 Källan 14 1990 49 3 264 1 263 3 309 1 465  7 4,6 50,7 15,9 

2081 Arkivet 5 2017 12 544 1 562 2 3 497 1 926   7,6  91,5 

2082 Arkivet 5 0 16 876 1 474 2 3 304 1 927 34 16 8,1  91,5 

2091 Arkivet 5 2018 115 6 698 1 849 4 1 063 2 073   14,6  236,5 

2151 Harlösabanan 1 2006 171 9 908 1 536 2 491 2 714 76  17,6 212,6 186,4 

2191 Innerstaden 5:5;5:18  0      65  0,5   

2401 Sandryggen 3 1959 82 5 792 1 169 1 640 684  17 7,3 89,0 12,1 

2402 Sandryggen 2 1959 81 5 811 1 159     5 6,8 86,2 22,4 

2411 Sandryggen 2 2007 63 4 300 1 454 6 435 1 072 74  7,3 89,4 121,7 

2421 Sandryggen 2 2007 38 2 379 1 553 3 1 449 1 614   6,0 69,8  

Klostergården

2801 Klostergården 2:19  0   1 4 057 1 476  5 6,0  46,1 

2811 Regnbågen 7 1989 133 10 303 1 183    97 84 12,8 170,0 47,3 

2821 Regnbågen 7,  
Kollektivhus 1989 20 1 530 1 180 1 219    1,8 24,0  

2831 Snöfoget 1 1965 265 17 059 1 012      17,3 481,9 63,4 

2832 Snödrivan 1 1965 229 15 262 1 008 1 79 412   15,4 Samtax. m. 2831 
 Snöfoget 1 41,0 

2833 Rimfrosten 1 1965 0      183 113 1,1 Samtax. m. 2831 
 Snöfoget 1  

Fastighet

Byggnadsår

Antal lägenheter

Total yta lägenheter

Årshyra bostäder per kvm

Num
m

er

Antal lokaler

Total yta lokaler

Årshyra lokaler per kvm

Garageplatser

P- och Hvpl

Totalhyra (m
kr)

Taxeringsvärde (m
kr)

Bokfört värde (m
kr)
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2841 Snödrivan 2 1998 58 3 967 1 260 1 90 889   5,1 64,9 25,1 

2851 Molnet 1 1998 29 2 388 1 265    14 45 3,2 41,8 17,7 

Papegojelyckan/Värpinge

1001 Väster 7:1 2017 0   1 1 561 2 194   3,4  29,6 

1302 Lövsångaren 5 1978 168 9 608 1 016 3 957 359 211  11,0 364,8 13,7 

1303 Lövsångaren 6 1978 24 1 404 1 009 5 1 772 924   3,1 Samtax. m. 1302 
 Lövsångaren 5 4,1 

1304 Lövsångaren 7 1978 96 5 563 1 006 1 228 1 519   6,0 Samtax. m. 1302 
 Lövsångaren 5 7,4 

1305 Lövsångaren 8 1978 126 7 120 1 007      7,2 Samtax. m. 1302 
 Lövsångaren 5 9,1 

1306 Väster 2:24 0 0       36 0,1 Samtax. m. 1302 
 Lövsångaren 5  

1311 Lövsångaren 4 1978 84 8 018 1 073 1 239 1 504   9,0 161,0 37,7 

1321 Lövsångaren 8  1 94 1 179 2 6 859 1 592   11,0  84,2 

1341 Riksdagen 1 1991 92 7 786 1 075    55 33 8,8 142,2 39,5 

1351 Excellensen 1 1991 40 3 476 1 093 1 64 1 035 64 59 4,4 70,4 18,9 

1352 Statsministern 1 1991 150 12 142 1 085 1 20 836 23 30 13,4 207,6 59,9 

1361 Statsministern 4 1992 19 1 557 1 081 7 5 541 1 395  1 9,4 30,4 35,2 

1371 Regeringen 1 1995 85 6 704 1 165    50 28 8,2 133,3 37,3 

1381 Finansministern 2 1992 0      25  0,1   

1391 Riksdagen 1, södra 2013 18 1 539 1 487 3 570 2 011 9 16 3,5 35,7 47,3 

2701 Labben 1 1965 72 5 781 1 149      6,7 88,4 27,8 

2702 Väster 2:2 1965 0       12 0,0 Samtax. m. 2701 
 Labben 1  

Väster

1101 Pilelyckan 1 1947 112 6 984 1 083     28 7,7 99,7 21,5 

1201 Plåtslagaren 1 1948 154 7 671 1 112    19  8,7 116,3 18,1 

1203 Snickaren 3 1948 107 5 688 1 098      6,3 87,4 15,1 

1205 Solgårdarna 6 1948 69 3 477 1 110     4 3,9 51,6 14,5 

1206 Solgårdarna 7 1948 32 1 855 1 060      2,0 27,2 5,9 

1207 Solgårdarna 8 1961 27 1 746 1 153 2 427 1 143  26 2,6 27,3 2,9 

1208 Solgårdarna 9 1948 57 2 794 1 116      3,1 38,8 5,5 

1211 Solgårdarna 5 2002 34 1 882 1 326 3 250 962   2,9 36,6 18,8 

1221 Snickaren 3 2017 61 4 214 1 396 1 794 2 291 42 6 8,0  98,1 

1291 Väster 2:18  0         10,8 2,9 

2501 Spjället 1 1963 96 6 924 1 080     30 7,6 105,0 13,3 

2503 Pottugnen 2 1963 182 12 107 1 099 4 232 1 196  93 13,9 180,2 23,9 

2511 Jöns Ols 2 2000 34 2 195 1 223    47 16 3,2 40,8 20,1 

ÖSTER  
Dalby/Veberöd

1021 Traversen 8 2017 0   1 1 561 2 414   3,8  30,6 

1031 Dalby temp. bostäder 2017 0   1 1 561 2 422   3,8  30,2 

5801 Mjölet 1 1981 88 6 591 950     96 6,5 62,6 14,4 

5802 Mjölet 2 1981 34 3 283 975    34  3,4 29,5 7,3 

5803 Bingen 1 1981 0   1 174 889   0,2 Samtax. m. 5801 
 Mjölet 1 0,4 

5901 Hällan 67 1978 66 5 138 853 1 17 889 47 45 4,7 48,1 18,6 

Fastighet

Byggnadsår

Antal lägenheter

Total yta lägenheter

Årshyra bostäder per kvm

Num
m

er

Antal lokaler

Total yta lokaler

Årshyra lokaler per kvm

Garageplatser

P- och Hvpl

Totalhyra (m
kr)

Taxeringsvärde (m
kr)

Bokfört värde (m
kr)

BILAGA 1  FORTS.
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6001 Ljungen 1 1962 24 1 592 1 113      1,8 16,2 1,7 

6002 Prästkragen 1 1962 28 1 596 1 154      1,8 18,1 1,7 

6003 Kornet 1 1962 26 1 762 1 113      2,0 18,0 1,9 

6004 Krokusen 1 1962 29 2 021 1 097      2,2 21,1 2,2 

6005 Cikorian 1 1962 24 1 753 1 065      1,9 19,0 1,9 

6006 Lyckoklövern 1 1962 29 2 021 1 091      2,2 21,1 2,2 

6101 Klockaren 19 1963 12 670 835     14 0,6 17,4 0,9 

6102 Klockaren 19 1997 3 177 1 218 0 0 0 0 0 0,2 2,5 0,3 

6111 Klockaren 19  0           

6151 Dalby 30:15  0   1 1 080 18   0,0  1,3 

6152 Dalby 60:19  0           

6153 Dalby 40:12  0           

6154 Dalby 31:29  0         0,8  

6161 Vattenrännan 1 1955 0   2 318     3,5  

6162 Vattenrännan 3 2006 1 180 500 1 84 750   0,2 1,9 12,7 

6171 Kvarnskon 3  0         0,8 2,5 

6201 Byalaget 1 1973 118 7 655 976 1 139 836  103 7,8 77,1 8,3 

6251 Påskliljan 1 1990 36 2 900 962    20 21 2,9 29,2 14,4 

6261 Kvarnstenen 1 1993 71 5 589 998 2 3 760 1 270 39 43 10,8 61,4 60,5 

6271 Hejdan 1  9 747 1 336      1,0 10,1 11,3 

6272 Hägnet 1  10 810 1 343      1,1 12,5 12,4 

6281 Gärdesängen 1  17 1 362 1 446     1 2,0 18,8 28,3 

6282 Grässkiftet 1  19 1 712 1 388 2 539 2 408  4 3,7 30,5 46,5 

6291 Skånegåsen 1 2015 12 953 1 509     1 1,4 13,4 22,5 

6292 Färsingehästen 1 2015 11 946 1 472     3 1,4 12,8 21,9 

6401 Spinnrocken 1 1971 30 2 032 959    15  2,0 13,6 3,3 

6403 Spinnrocken 2  1 70 953      0,1 1,1 0,2 

6411 Linbråkan 6 1990 3 216 991      0,2 2,0 0,9 

6412 Linbråkan 7 1990 3 216 995      0,2 2,0 0,9 

6421 Gräslöken 1 1996 10 691 1 008    7 5 0,7 6,3 6,4 

6422 Gräslöken 2 2004 10 730 1 141    7 6 0,9 7,7 8,3 

6423 Åbrodden 2 2010 18 1 314 1 168    10 10 1,6 19,4 15,0 

6431 Ullen 1 1978 16 1 205 948 1 20 523 7  1,2 8,7 3,5 

6451 Genarp 6:100  0   5 3 331 2 179   7,3  74,9 

6452 Genarp 6:100 1970 14 872 1 081      0,9 7,5 19,8 

6461 Genarp 6:100 2013 19 1 225 1 506     34 1,9 14,2 28,0 

6471 Kuylenstjerna 1  0         1,1 2,3 

6701 Litern 1,7 1989 16 1 369 935    6 11 1,3 9,5 5,3 

6711 Humlan 26 1989 3 181 969      0,2 1,6 1,0 

6721 Fågelhunden 1 1991 45 3 643 973 2 188 1 281 28 24 4,0 27,2 21,9 

6731 Russet 2 2006 24 1 707 1 242      2,1 18,2 22,5 

6751 Getingen 8 1974 0   3 3 676 1 592   5,9  33,7 

6761 Getingen 8 2014 16 946 1 459     17 1,4 13,2 22,2 

Fastighet

Byggnadsår

Antal lägenheter

Total yta lägenheter

Årshyra bostäder per kvm
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6771 Ordovicium 1 2018 10 720 1 580      1,1 10,6 18,1 

6772 Silur 1 2018 4 402 1 469     3 0,6 5,7 10,1 

6773 Karbon 1 2018 8 771 1 481      1,1 10,9 19,3 

6774 Perm 1 2018 7 555 1 544     2 0,9 8,0 13,9 

6775 Kambrium 1 2018 8 618 1 547      1,0 8,9 15,6 

Linero

1011 Linero temp. bostäder 2017 0   1 1 561 2 244   3,5  29,4 

3401 Havamal 1 1972 202 13 619 1 044    61 98 14,8 168,9 13,3 

3402 Havamal 2 1972 156 10 312 973    79 53 10,6 131,3 7,3 

3411 Eddan 1 1972 180 12 617 1 069    14 78 13,8 148,6 50,1 

3412 Eddan 2 1972 143 9 833 1 070    15 76 10,8 118,9 36,9 

3431 Havamal 6 1993 22 1 425 1 192 2 104 1 072  1 1,8 20,2 9,6 

3441 Havamal 1 2014 70 4 120 1 489 6 814 1 673   7,5 83,3 134,2 

3442 Havamal 2 2015 29 1 742 1 511 4 698 1 788   3,9 43,5 47,1 

3501 Havamal 4 1972 0   17 5 449 1 565   8,5 34,0 29,6 

3511 Havamal 4 2015 0   1 2 470 1 594   3,9 28,6 29,6 

3521 Havamal 4 2016 82 4 360 1 607 5 827 1 759 52  8,7 91,3 160,4 

3651 Solhällan 2 2006 0   3 4 660 1 602  4 7,5  46,2 

3661 Solhällan 2  0   5 8 660 1 600   13,9  100,1 

Mårtens Fälad/Östra Torn

2391 Sofieberg 1 2018 53 2 597 1 561 3 6 053 1 820 8  15,1 176,0 193,2 

4011 Solisten 3 1986 172 12 543 1 182 2 161 873 101 75 15,7 198,7 38,8 

4021 Byadammen 1 1986 14 1 311 991     6 1,3 20,2 5,8 

4022 Kyrkojorden 2 1986 11 1 329 953    1 11 1,3 18,4 5,7 

4023 Gatehusen 3 1986 23 2 200 961     16 2,2 33,5 9,9 

4024 Gatehusen 4 1985 4 442 952      0,4 6,5 1,9 

4025 Gatehusen 6 2003 4 462 1 089     6 0,5 8,2 2,1 

4051 Modersmålet 1 1992 104 8 995 1 090 3 452 1 639 49 59 10,9 119,1 57,0 

4061 Fiolen 1 1993 136 10 580 1 131 2 330 1 107 67 93 12,9 149,4 68,0 

4071 Fiolen 1 1993 24 1 849 1 233 1 212    2,3 23,7  

4081 Östra Torn 27:11 2016 16 908 1 637 3 642 1 946  15 2,8 28,9 43,7 

Offerkällan/Brunnshög

3001 Offerkällan 1 1968 352 30 619 1 043 2 613 1 957 377 22 34,6 360,9 68,0 

3011 Hillebarden 1 2006 5 393 1 249 2 475 1 974  8 1,4 6,7 13,3 

3021 Offerkällan 1  0          0,1 

4001 Uarda 1 1978 60 5 972 973 1 322 1 270 37 56 6,5 115,5 17,2 

4002 Uarda 2 1978 100 7 765 1 034    17 37 8,2 62,1 20,8 

4201 Hammocken 1 2019 105 5 904 1 553 4 1 686 2 288   13,0 93,6 14,3 

4211 Solbjer 2  0         18,2 5,9 

4221 Skymningen 5  0          16,8 

4231 Sydsidan  0          8,6 

4241 Mariehus  0          7,3 

Rådhusrätten/Ladugårdsmarken

2901 Rådhusrätten 1 1968 124 11 485 956 3 732 1 033 73 18 12,1 529,0 15,2 
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Byggnadsår

Antal lägenheter
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2902 Rådhusrätten 2 1968 84 7 403 969 3 474 842 80 15 8,0 Samtax. m. 2901 
 Rådhusrätten 1 9,8 

2903 Rådhusrätten 3 1968 84 7 750 944 1 1 395 1 032  16 8,8 Samtax. m. 2901 
 Rådhusrätten 1 11,4 

2904 Rådhusrätten 4 1968 202 19 031 955 3 623 849 165 36 19,5 Samtax. m. 2901 
 Rådhusrätten 1 24,5 

2941 Häradsrätten 1 2015 48 3 175 1 399     34 4,5 54,0 67,0 

2951 Jordabalken 5 1991 84 6 503 1 092 1 56 784 53 41 7,5 92,3 33,2 

2952 Juryn 1 1991 73 5 773 1 094    41 34 6,6 81,5 29,0 

2961 Fodermarsken 1 2005 3 174 1 341 4 4 438 1 545  14 7,1 5,9 41,8 

3101 Krämaren 1 2011 24 1 387 1 466 18 5 354 1 480  1 10,0 23,6 49,9 

3111 Bullerbyn 1 1995 12 692 1 201 1 1 286 1 312   2,5 22,8 5,9 

3131 Bullerbyn 1 2019 0   1 612 2 303   1,4 57,4 1,6 

Södra Råbylund/Södra Sandby

3451 Willibald 1 1990 42 3 384 1 066 1 32 500 29 18 3,8 42,6 16,6 

3452 Magnus den gode 1 1991 64 4 850 1 074 4 619 2 013 44 26 6,7 73,2 32,4 

3453 Ivar Benlös 1 2005 8 484 1 375 1 70 1 774   0,8 8,9 3,2 

3461 Långskeppet 2 2007 64 4 475 1 226    26 28 5,7 68,7 57,9 

3471 Snäckan 2 2008 66 4 013 1 423 1 125 1 468 32 30 6,1 68,5 78,7 

5501 Slåttervallen 2 2008 6 424 1 376 2 565 2 592  10 2,1 18,3 19,8 

5511 Diakonissan 2  14 1 101 1 547      1,7 20,6 24,3 

5512 Kräklan 1  5 424 1 546     1 0,7 7,9 9,4 

5521 Ammoniten 1 2017 132 8 516 1 414 3 188 1 352  70 12,5 143,4 168,5 

5522 Trilobiten 1 2016 33 1 791 1 483 2 838 1 348  14 3,8 43,2 54,0 

5531 Nymfen 1 2018 73 4 038 1 566     41 6,4 58,0 101,0 

6301 Vapenhuset 13 1963 24 1 284 1 016    14 10 1,4 12,9 3,0 

6302 Vapenhuset 13 1963 18 1 016 1 026    13 8 1,1 10,0 2,4 

6303 Vapenhuset 13 2013 14 984 1 467 4 655 1 886  13 2,7 48,2 35,3 

6311 Myrliljan 3 1986 5 358 1 067     4 0,4 57,3 1,5 

6312 Kardborren 1 1986 67 5 352 1 044    47 35 5,9 

Samtax. m.  
6311  Myrliljan 3  
och 6312  
 Kardborren 1 

20,9 

6321 Tvärskeppet 1 1992 63 4 729 1 060 3 441 1 968 35 36 6,1 56,9 32,5 

6331 Prästkappan 25 2002 36 2 472 1 115    20 23 3,2 29,3 22,8 

6341 Tron 1 2004 4 366 1 100      0,4 5,1 3,9 

6342 Allmosan 1 2004 26 1 860 1 192     3 2,2 24,1 19,7 

6351 Jordhumlan 5 1996 29 2 139 998 1 46 627 8 17 2,3 21,4 14,6 

6361 Rundkyrkan 2 1975 0   2 4 398 1 719  6 7,6  58,0 

6371 Rundkyrkan 2  28 1 832 1 481     22 2,8 27,0 38,3 

6381 Kryptan 10  0         2,4 10,2 

6391 Hovtången 9  0         0,2 1,0 

6501 Revinge 24:13 1959 14 770 816      0,6 4,4 0,5 

6502 Revinge 24:14 1959 11 841 756    9 11 0,7 4,8 0,5 

6503 Revinge 24:15 1959 5 468 833      0,4 3,0 0,4 

6504 Revinge 24:20 1983 28 2 221 930 1 13 522 24 26 2,2 13,7 5,4 

6551 Del av Sandby 50:2  0          14,2 

TOTALT 9 912 701 832 326 152 718 3 579 2 928 1 074,7 10 880,7 5 915,8 
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ANALYS AV BOKSLUT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2019-12-31

Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2019 Bokslut 2018
Förändring 
2018–2019 Budget 2020

tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm

Hyror, brutto 1 052 705 1 214 999 687 1 178 3% 1 098 014 1 239

Övriga intäkter 45 449 52 43 695 51 2% 25 140 28

 0

Underhåll inkl underhålls återbäring 152 526 -176 158 837 -187 6,0% 145 970 -165

Reparationer 67 269 -78 58 165 -69 13,2% 55 338 -62

Fastighetsskötsel 63 994 -74 52 712 -62 18,8% 62 594 -71

Sophantering, sotning 20 450 -24 19 461 -23 2,8% 18 846 -21

Städning 16 053 -19 14 374 -17 9,3% 19 169 -22

Bränsle, värme 89 480 -103 90 878 -107 3,6% 97 508 -110

Vatten 27 840 -32 27 712 -33 1,7% 30 455 -34

El 20 553 -24 16 225 -19 24,0% 18 755 -21

Fastighetsskatt 26 288 -30 24 248 -29 6,1% 26 921 -30

Försäkringar (sak) 6 063 -7 3 986 -5 48,9% 6 423 -7

Administration 111 842 -129 98 964 -117 10,6% 129 388 -146

Outhyrt 10 307 -12 7 799 -9 29,4% 33 710 -38

Avskrivna fordringar 1 135 -1 1 110 -1 0,0% 1 050 -1

Hyresgästernas medel 4 0 0 100% 0

Antennavgift, kabelTV 5 145 -6 7 422 -9 32,2% 5 250 -6

Övriga kostnader 8 266 -10 11 002 -13 26,5% 8 074 -9

Avskrivning 193 088 -223 171 517 -202 10,2% 208 341 -235

Central administration 20 613 -24 18 330 -22 10,1% 23 352 -26

Återföring nedskrivning

Rörelseresultat 257 239 297 260 639 307 -3,4% 232 010 262

  
Räntor och likn. res. poster 68 718 -79 57 267 -67 17,4% 63 400 72

Ränteintäkter 77 0 72 0 100

Resultat efter finansiella poster 188 599 217 203 444 240 -9,3% 168 710 190

  

Periodiseringsfond 2 266 -3 11 677 -14 81,0% 18 534 21

Skatt 34 417 -40 41 505 -49 18,8% 3 778 -4

Årets resultat 151 916 175 150 262 177 -1,0% 183 466 207

  
Drift, exkl skatter och outhyrt 369 225 -426 329 464 -380 12,1% 0 0

Underhåll inkl underhållsrabatt 152 526 -176 158 837 -183 4,0% 145 970 -165

Värme 89 480 -103 90 878 -105 1,5% 97 508 -110

Totalt -611 231 -705 -579 178 -668 5,5% -243 478 -275

Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler 867 354 848 916 886 507
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FEMÅRSÖVERSIKT
LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2019-12-31

2019 2018 2017 2016 2015

RESULTATRÄKNING (MKR)*

Bostadshyror 782 754 731 704 685

Lokalhyror 239 217 187 183 178

Garage och parkeringsplatser 26 24 22 21 20

Intäktsreduktioner −22 −19 −12 −12 −10

Övriga intäkter 36 22 36 18 18

Nettoomsättning 1 062 998 964 914 891

Driftskostnader −438 −399 −390 −365 −343

Underhållskostnader −141 −148 −183 −188 −182

Fastighetsskatt −26 −24 −24 −23 −22

Summa förvaltningskostnader −605 −571 −598 −576 −547

Driftnetto 457 427 366 338 344

Avskrivning fastigheter, inventarier −193 −175 −173 −151 −141

Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 0 0 8 20 0

Central administration −21 −19 0 0 0

Övriga intäkter 14 27 0 0 0

Rörelseresultat 257 261 201 207 203

Resultat finansiella omsättningstillg. −16 0 0 0 0

Räntekostnader och likn res.poster −53 −57 −74 −85 −97

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 189 203 127 122 106

Bokslutsdispositioner −2 −12 12 14 14

Skatt på årets resultat −34 −42 −31 −30 −30

ÅRETS RESULTAT 152 150 108 105 90

BALANSRÄKNING (MKR)

Materiella anläggningstillgångar 6 888 6 307 5 759 5 370 4 962

Finansiella anläggn.tillgångar 2 10 1 2 19

Omsättningstillgångar 173 314 354 258 187

Summa tillgångar 7 063 6 631 6 114 5 630 5 168

Eget kapital 1 682 1 531 1 382 1 275 1 180

Obeskattade reserver 155 153 141 153 167

Avsättningar 55 45 33 33 16

Långfristiga skulder 4 855 4 555 4 255 3 900 3 550

Kortfristiga skulder 316 347 304 269 255

Summa skulder och eget kapital 7 063 6 631 6 114 5 630 5 168

*) År 20152017 är enligt tidigare uppställning  i resultaträkningen.
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31 DECEMBER 2019 2018 2017 2016 2015

Anskaffningsvärde fastigheter (mkr) 8 674 8 027 7 636 6 943 6 551
Bokfört värde fastigheter (mkr) 5 921 5 509 5 277 4 727 4 445
Bedömt värde fastigheter vid värdering (mkr) 14 429 13 124 11 536 10 392 9 902

Antal lägenheter 9 912 9 695 9 551 9 275 9 121
Antal prima lokaler 323 313 296 293 282
Antal sekunda lokaler 1 181 1 104 1 109 1 100 1 095
Antal garage + pplatser 6 537 6 377 6 575 6 427 6 276

Summa uthyrningsobjekt 17 953 17 489 17 531 17 095 16 774

Yta bostäder 1000tal kvm 702 690 681 664 654
Yta prima lokaler 1000tal kvm 152 147 133 129 127
Yta sekunda lokaler 1000tal kvm 22 22 22 22 20
Yta bilplatser 1000tal kvm

Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 877 859 836 814 801

Antal nyproducerade lägenheter 217 339 271 164 81
Antal nyproducerade särskilda boende 41 13 88 17 22

Summa 258 352 359 181 103

INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)

Fastighetsförvärv (inkl mark) 33 15 31 33 49
Ny och ombyggnad 483 388 674 376 132
Summa investeringar 516 403 705 409 181

NYCKELTAL

Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,4% 3,9% 3,3% 3,7% 3,9%

Finansiering
Soliditet 23,8% 24,9% 24,4% 24,8% 25,4%
Belåningsgrad summa tillgångar 75% 74% 75% 74% 74%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 38,9% 32,8% 35,0% 35,6% 34,2%

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

Förvaltning

Uthyrningsgrad, bostäder 99,81% 99,84% 99,87% 99,90% 99,88%

Uthyrningsgrad, lokaler 99,1% 99,3% 99,3% 98,9% 99,3%

Omflyttning, bostäder 9,5% 9,6% 10,1% 9,7% 11,1%

Bostadshyra, kr/kvm 1 109 1 109 1 093 1 076 1 061

Underhållskostnad, kr/kvm 162 175 221 233 229

Driftskostnad, kr/kvm 505 456 435 428 415

Effektivitet

Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 527 513 442 418 432

Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 127 128 135 134 138
El, kWh/kvm 13,2 13,6 13,9 14,6 15,0
Vatten, liter/kvm 1 425 1 501 1 495 1 560 1 530

FASTIGHETSUPPGIFTER
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INTÄKTER (MKR)
BOSTADSHYROR
LOKALHYROR
GARAGE OCH P-PLATSER

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

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
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GRI-REFERENS SIDA

GRI STANDARD 102 GENERELLA UPPLYSNINGAR 

Organisationsprofil

1021 Organisationens namn 6

1022 Varumärken, produkter och tjänster 6

1023 Huvudkontorets säte 6

1024 Verksamhetsländer 6

1025 Ägarstruktur och företagsform 6

1026 Marknader 6

1027 Organisationens storlek 6

1028 Personalstyrka 6

1029 Organisationens värde och leverantörskedja 11

10210 Väsentliga förändringar i organisationen under perioden 72

10211 Försiktighetsprincipen 13

10212 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under www.lkf.se

10213 Medlemskap www.lkf.se

10214 Vdord 8

10216 Värderingar och etiskt uppförande 12, 73

10218 Organisationens styrningsstruktur 12

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar

10246 Process för att identifiera innehåll 18

10247 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna 18

10248 Förändrad information från tidigare redovisning 18

10249 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar 18

Intressentrelationer

10240 Organisationens intressenter 15

10241 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal 15

10242 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter 15

10243 Metod för intressentdialog 15

10244 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp 15

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 2019.

GRIindexet 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

10245 Bolag som omfattas av redovisningen 2

10250 Redovisningsperiod 2

10251 Tidpunkt för senaste redovisning 2

10252 Redovisningsfrekvens 2

10253 Kontaktperson 2

10254 Val av rapporteringsnivå 2

10255 GRIindex 116118

10256 Ev externt bestyrkande 2

GRI STANDARD 200 EKONOMI / 103 STYRNING

GRI 201 Ekonomiskt resultat

2011 Skapat och levererat ekonomiskt värde 82

1031/2/3 Styrning 12

GRI 203 Indirekt ekonomisk påverkan

2032 Betydande indirekt ekonomisk påverkan 1214

1031/2/3 Styrning 12

GRI 205 Anti-korruption

2052 Kommunikation och träning i antikorruption 13

1031/2/3 Styrning 74

GRI 206 Anti-konkurrens

2061 Rättsfall kopplade till antikonkurrens 13

1031/2/3 Styrning 74

GRI STANDARD 300 MILJÖ / 103 STYRNING

GRI 301 Material

3011 Produkters och tjänsters miljöprestanda 41, 47

1031/2/3 Styrning 3031, 41, 4647

GRI 302 Energi

3021 Energiförbrukning inom organisationen 58

3023 Energiintensitet 58

3024 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering 50, 58

3025 Minskning i energibehov för produkter och tjänster 41

1031/2/3 Styrning 50, 54

GRI 305 Växthusgasutsläpp

3051 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 53

3052 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 53

3053 Övriga relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 53

1031/2/3 Styrning 50

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA >>
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GRI-INDEX

GRI 306 Avfall

3062 Avfallshantering 63

1031/2/3 Styrning 60

GRI 308 Leverantörer

3081 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav 13

3082 Negativa konsekvenser i leverantörskedja och vidtagna åtgärder 13

1031/2/3 Styrning 13

GRI STANDARD 400 SOCIAL HÅLLBARHET / 103 STYRNING

GRI 401 Anställning

4011 Antal anställda och personalomsättning 78

1031/2/3 Styrning 7274

GRI 403 Hälsa och säkerhet

4032 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall 79

1031/2/3 Styrning 7274

GRI 404 Utbildning

4042 Program och utbildningar för anställdas utveckling 74

1031/2/3 Styrning 7274

GRI 405 Mångfald

4051 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare 78

1031/2/3 Styrning 7274

GRI 413 Lokalsamhället

4131 Aktivitet för lokal samhällsutveckling 39, 43

1031/2/3 Styrning 39, 43

GRI 415 Offentliga beslut

415X Påverkan på offentliga beslut 39

1031/2/3 Styrning 12–14

GRI 416 Hälsa och säkerhet

4161 Produkter som är bedömda ur hälso/säkerhetsperspektiv 4647

1031/2/3 Styrning 4647

Trygghet och trivsel

Egen indikator: Upplevd trygghet och trivsel 17

1031/2/3 Styrning 2426
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