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Dagordning:

• Hälsar alla välkomna

• Justera protokoll

• Föregående protokoll

• Frågor från området

• Information:
• Bokslut 2020
• Nyckeltal
• Sophantering
• Hyresförhandling och systematisk hyressättning
• Övikshem 50 år
• Övrig information
• Personalförändringar
• Projekt



Resultatuppföljning § 11

Hyresbortfall högre än budget 
– Corona-effekt -0,6

Direktavkastning 4,8 %
Högre driftnetto än föreg år

Lägre av- och nedskrivningar än 
budgeterat

Lägre räntenivå – Lägre investeringstakt

Ingen betald skatt – endast uppskjuten

Resultat före skatt lägre än budget



Nyckeltal § 11

Avkastningskravet (5 %) 
ej uppnått

Soliditet i stort sett 
oförändrad

Något lägre uthyrningsgrad

Förbättrat driftnetto per m2

Bokfört värde ökat mer än 
marknadsvärdet

Trygghetsvärd Ängen
Bidragsanst. grovsopor



• Felaktig sortering av matavfall

• Miva har ställt om taxan från matavfall till blandat 
avfall

• Ökade kostnader på ca 2 Mkr på årsbasis

• Åtgärdsplan är under framtagande (inkl analys 
och benchmarking)

• Framtagande av kommunikationsinsatser har 
påbörjats i samarbete med Miva

Sophantering § 3



• 1,7 % höjning i årets hyresförhandling

• Ambitionen är att vi ska skriva avtal om systematisk hyressättning senast 
2021-08-31 och att börja infasningen till målhyror vid nästa årsskiftet efter 
hyresförhandlingarna

• Hyresgästerna ska under året få tillgång till att se lägenhetsdeklarationen på 
Mina sidor

Hyresförhandlingen o systematisk 
hyressättning

§ 3



Digital kickoff med personalen 27/1

Övikshem firar 50 år § 3

ovikshem.se

Facebook 

APT feb



• ”Mitt EOR” – Extra ordinärt resultat
”Att tillsammans skapa en social samvaro, ett lärande för livet, en tryggare bostadsmiljö på 
Valhalla”

Målgång den 19-ugusti: 
Utkast till ett samarbetsavtal om ett ”aktivitetscentrum” på Vallaområdet.

• Kontoret sjögatan
Hyresavtalet löper ut 2021-12-31

• Vara kvar, byta eller bygga nytt – förstudie om att vara kvar och bygga om lokalerna.

Övrig information § 3



• Nystartsjobb på Valla – Yafa ska arbeta med bla
sophantering

• Ny målare

• Projektingenjör slutar och Isabell Sundberg har anställts 
som förvaltningsassistent

Personalförändringar



Projekt 2021


