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1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning
Medborgare
Antalet bostadssökanden har ökat med nästan 50 000 personer och är snart uppe i
200 000, men antalet intresseanmälningar per lägenhet har minskat från 960 till 816. Det
kan vara ett resultat av att hyresvärdarna i sina annonser har börjat ange vilka villkor som
krävs för att få en lägenhet. Samtliga kommunala och flera privata hyresvärdar rangordnar
de matchande intresseanmälningarna efter registreringstid. Boplats har också under flera
tillfällen publicerat statistik om hur lång tid det tar att få en lägenhet i olika områden.
Den genomsnittliga registreringstiden för de som fått kontrakt under 2013 är 950 dagar
jämfört med 787 dagar förra året. Andelen ja-svar på erbjudande om kontrakt har ökat till
38% jämfört med 36% år 2012.
Verksamhet
Under 2013 annonserades 8 404 lägenheter ut på Boplats varav 49,5% var från de
kommunala bostadsföretagen, 40% från de privata och 10% från Chalmers
Studentbostäder. Under hösten introducerade AB Framtiden en gemensam samlingssida
för sin interna omflyttning, vilken annonseras med en länk från Boplats startsida. Där kan
hyresgästerna inom respektive bolag se hur lång boendetid som krävts för lägenheterna
som de sökt på ”omflyttningsplatsen”. Under året har kundaktiviteterna kretsat kring tre
teman. Dels en utställning under våren där nio regionala bostadsföretag medverkade och
en utställning i Älvrummet under hösten, där nybyggda och planerade bostäder
presenterades av 17 olika företag. Det tredje temat har handlat om internationella
studenter, där samarbetet mellan Boplats Göteborg, Göteborgs Universitet, Chalmers
Tekniska Högskola och Näringslivsgruppen i Göteborg&Co fördjupats.
Ekonomi
Under år 2013 har Boplats Göteborg haft fullt fokus på att arbeta med att ta fram det nya
it-systemet. Arbetet har varit mer omfattande än vad vi räknade med, vilket inneburit att
driftsättningen av systemet skjutits fram. I slutet av året levererades systemet på Boplats
Göteborgs servrar och kompletteringar kommer att göras även in på år 2014. Detta har
inneburit att Boplats inte tagit ut den administrativa avgiften från bostadssökande, men
samtidigt har flera kostnader skjutits fram, varför Boplats gör ett resultat på -10 tkr för
2013.
Medarbetare
Under året har inga nyrekryteringar skett, men ett vikariat har avslutats då ordinarie
befattningshavare kommit tillbaka från föräldraledighet. Två medarbetare som arbetat
deltid har erbjudits heltidstjänster i samband med ytterligare föräldraledigheter. En person
har antagits till programmet morgondagens chef.
1.1 Styrkort
De vi är till för
Antal
registrerade
bostadsökande
Andel
registrerade >
50 år
Antal
personliga

Utfall
2013

Mål 2013

Utfall
2012

199 245

148 550

16 %

13 %

21 684

27 677

Boplats Göteborg AB, Årsrapport 2013 Bolag

Medarbetare

Antal arbetade
timmar totalt
Antal
sjukdagar

Utfall
2013

Mål 2013

Utfall
2012

14 125

12 833

17

38
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besök i lokalen
Antal
telefonsamtal

10 491

9 985

Antal
kundaktiviteter

7

14

Antal unika
besökare på
www.boplats.se

9,7 milj

10 milj

Ekonomi

Reslutat efter
fin. poster

Kassalikviditet

Fritt eget
kapital

Utfall
2013
-203

276 %

2 579

Mål 2013
-1 545

Utfall
2012
104

444 %

2 589

Lönekostnader
exkl arvoden

Verksamhet

4 418

Utfall
2013

Antal
annonserade
lägenheter

8 404

Andel
lägenheter
från privata
fastighetsägare

40 %

4 300

Mål 2013
10 000

3 910

Utfall
2012
7 822

38 %

Andel
lägenheter
från övriga
kommuner
inom GR

8%

Medlantal
ansökningar
per lägenhet

816

960

Genomsnittlig
registreringstid
för de som fått
kontrakt

950

787

Andel ja-svar
efter
erbjudande om
lägenhet

38 %

36 %

10 %

9%

1.2 Styrkort
Medborgarperspektivet
Antalet annonserade lägenheter var 8 404 dvs. något fler än föregående år. Samtidigt ökade
antalet registrerade bostadssökande kraftigt. 199 135 personer var registrerade i slutet av 2013,
vilket är en ökning med över 50 000 på ett år. Antalet sökande per lägenhet i genomsnitt, 816
stycken, har sjunkit något, vilket kan bero på att det fanns fler lägenheter med begränsning för
vem som kan söka, till exempel studentlägenheter och Ungahem.
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Alla bostadsföretag inom AB Framtiden samt Chalmers Studentbostäder sorterar alla sökanden
som uppfyller deras villkor efter registreringstid på Boplats. Övriga bostadsföretag kan välja att
sortera matchande ansökningar på andra sätt. Det innebär att de antal dagar en bostadssökande
varit registrerad innan personen fått ett kontrakt kan skilja sig åt beroende på vem som äger
lägenheten. Nedan följer tabeller som visar publicerade lägenheter i Göteborg och Mölndal
uppdelade på allmännyttan (Bostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Bostadsbolag AB,
Familjebostäder Göteborg AB, Gårdstensbostäder) privata hyresvärdar samt Chalmers
Studentbostäder under 2013. Tabellerna visar medelantalet registreringsdagar för personer som
fick kontrakt under 2013.
Det första diagrammet visar medelantalet registreringsdagar för personer som fick kontrakt under
2013 hos något företag inom AB Framtiden i Göteborg:
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Nästa diagram visar medelantalet registreringsdagar för personer som fick kontrakt under 2013
hos något privat bostadsföretag:

Nästa diagram visar medelantalet registreringsdagar för personer som fick kontrakt under 2013
hos Chalmers Studentbostäder:

Verksamhet – Ekonomi - Medarbetare
De övriga perspektiven i styrkortet verksamhet, ekonomi och medarbetare beskrivs i
sammanfattningen i stycke 1.1.
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Verksamhetsanalys
1.3 Väsentliga händelser och bolagets utveckling
De viktigaste aktiviteterna som Boplats Göteborg ägnat sig åt under hela året har varit
projektet med det nya it-systemet. Arbetet har skett vid sidan av det operativa arbetet,
och av det skälet planerade Boplats redan från början in färre särskilda kundaktiviteter än
tidigare år. Den del av it-systemet som motsvarar den ursprungliga kravspecifikationen
färdigställdes den 20 december, men krav på nya tillägg har medfört att Boplats avvaktar
med driftsättningen av systemet tills tilläggen är på plats.
I den pågående bolagsöversynen har Boplats Göteborgs uppdrag lyfts upp och särskilt
frågan om den geografiska gränsdragningen för annonserade lägenheter. Detta har
aktualiserats då Boplats Göteborg fått förfrågningar om samarbete med andra kommuner.
Borås stad, miljö- och konsumentnämnden, håller för närvarande på att undersöka
möjligheterna till samverkan med Boplats Göteborg som ett alternativ till att inrätta en
egen bostadsförmedling. Boplats Göteborgs styrelse har lämnat ett svar till miljö- och
konsumentnämnden att man vill avvakta bolagsöversynen, men att man till dess är
generellt positiv till samverkan och att frågan senare ska behandlas i kommunfullmäktige.
Under året har samarbetet med Göteborgs Universitet (GU) och Chalmers Tekniska
Högskola (CTH) samt Näringslivsgruppen i Göteborg&Co fördjupats när det gäller att
underlätta för internationella studenter att hitta ett bostad. Än en gång har vi annonserat
i media med ett gemensamt upprop till göteborgarna att ”hyra ut ett rum till en student”.
Intresserade potentiella uthyrare har bjudits in till seminarier, där bl.a.
Hyresgästföreningen, representanter från GU och CTH deltagit tillsammans med studenter
som bor hos privatpersoner och någon som hyrt ut ett rum. Seminariet har handlat om
vad som gäller rent juridiskt och vad man ska tänka på som uthyrare, när man upplåter en
del av sin bostad till en utomstående.
I slutet av året har Boplats Göteborg tagit upp en diskussion med Göteborgs stads
Kontaktcenter för att starta ett samarbete med dem. Tanken är att Kontaktcenter ska ta
över de telefonsamtal som Boplats personal inte hinner besvara i och med att Boplats
räknar med att antalet inkommande samtal ökar när det nya systemet driftsätts.
Dessutom har Boplats haft möten med Senior Göteborg och med representanter för
stadsdelarna i syfte att öka samverkan när det gäller information till medborgarna. I första
skedet arbetar Boplats Göteborg med att informera anställda i de olika stadsdelarna, så
att de har korrekt information om hur bostadssituationen ser ut.

1.3.1

Viktiga framtidsfrågor

Bolagsöversynen. Vad ska uppdraget vara?
Den viktigaste framtidsfrågan för Boplats Göteborg är på kort sikt att sälja in det nya itsystemet till bostadsföretagen. Det nya systemet förutsätter ett mer transparent
arbetssätt och kräver att hyresvärden från början tänk igenom vilka kriterier som ska gälla
för att en hyresgäst ska få ett kontrakt på den lägenhet som annonseras ut.
På längre sikt är det viktigt att bestämma vilken väg Boplats ska gå vad gäller den
geografiska utbredningen. I såväl Stockholm som Malmö, där också stor brist på
hyresrätter råder, ser man det som en service till medborgarna att de kan söka bostad
inom pendlingsavstånd. Många bostadssökande är i akut behov av en bostad snabbt och
därför kan det även finnas ett värde i att kunna söka lägenheter inom ett avstånd som gör
att kötiden blir så kort att de kan flytta in direkt. Det torde också vara av stor vikt för
Göteborgs näringsliv att personer som flyttar till Göteborg för att arbeta eller studera ska
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kunna hitta ett kortsiktigt bostadsalternativ snabbt i avvaktan på en mer permanent
lösning.
Ytterligare en framtidsfråga är att strukturera samverkan med stadsdelarna och eventuellt
andra kommuner i arbetsmarknadsregionen.
1.4 Fördjupad analys beträffande ekonomi

1.4.1

Analys av årets utfall

Resultaträkning
Belopp i tkr

Bokslut 2013

Budget 2013

Intäkter

13 586

14 853

Kostnader

14 023

Bokslut 2012

Bokslut 2011

Bokslut 2010

-987

14 581

9 497

9 588

16 142

-2 119

14 561

9 133

9 133

-167

1 437

1 270

174

364

455

Finansiella
intäkter

46

60

-14

114

143

24

Finansiella
kostnader

-82

-168

86

-73

0

0

-203

-1 545

1 342

61

507

479

Rörelseresultat

Resultat efter
finansiella
poster

Avvikelse

Resultatet för år 2013 blev -10 tkr. Boplats gjorde om budgeten i mars 2013 då det blev
uppenbart att det nya systemet blev försenat. Boplats valde att inte ta ut den
administrativa avgiften om 100 kr per från de bostadssökande eftersom systemet inte
driftsatts. Detta medförde mindre intäkter än budgeterat, men också lägre kostnader. I den
justerade budgeten räknade man med att systemet skulle vara igång i slutet av året och
att man skulle hinna få in cirka 667 tkr. I slutet av året avslutades projektet, men
driftsättningen kommer att senareläggas varför inga intäkter från medsökande kommit in
ännu. Intäkterna från försäljning av reklamplatser på hemsidan och i lokalen samt för
temaaktiviteter ligger i linje med budget.
På kostnadssidan har flera aktiviteter skjutits fram till budgeten för år 2014 istället. Det
gäller framför allt annonsering om nya datasystemet samt tryck av informationsmaterial,
Kostnader som kan hänföras till byte av profil och justering av logotyp har också skjutits
över till budgeten för 2014. Kostnader för kreditupplysningstjänsten har också senarelagts
eftersom Boplats inte erbjuder kreditupplysning i nuvarande system. De allmännyttiga
bostadsföretagen har i nuvarande och kommande system egna avtal om kreditupplysning i
systemet. Kostnaderna för externa konsulter har också blivit lägre än budgeterat.
Rörelseresultat per affärsområde/dotterbolag eller motsvarande, alternativt resultat efter
finansnetto

1.4.2

Bokslut 2013

Budget 2013

-10

-1 345

Avvikelse
1 335

Bokslut 2012

Bokslut 2011

Bokslut 2010

104

507

608

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Nettoutgifter i Mkr

Utfall 2012

Utfall 2013
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Nyinvesteringar

-

-

-

-

Reinvesteringar

0,05

0

0,2

0,3

SUMMA
INVESTERINGAR

0,05

0

0,2

0,3

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar Mkr

Utfall 2013

Budget 2013

SUMMA INVESTERINGAR

Projektredovisning investeringsobjekt
Benämning
pågående
projekt Mkr

Budget per projekt

Nytt datasystem
2012
Kommande projekt
enl. inv.plan Mkr
Datasystem Boplats
vidareutveckling

1.4.3

Ack utfall tom
perioden

9,2 projekt
leverantör 1,0
projektledning
Plan 2014

Aktuell prognos för
hela projektet

Beräknas färdigt år,
kvartal

11,2 mkr

.2014, kvartal 2

8,3 mkr

Plan 2015

2 mkr

plan 2016

2 mkr

Beräknas färdigt år

2 mkr

-

Övrig uppföljning inom ekonomiområdet

Under året har förberedelser genomförts för att ta emot de administrativa avgifterna från
de bostadssökande. Det finns en koppling mellan bankgirot och det nya it-systemet och
det är möjligt att betala avgiften genom bank eller med kort. Både avier och kvitton ligger
på varje bostadssökandes ”Min sida” och kan laddas ner och skrivas ut. För de som så
önskar kan betalning ske i Boplats Kundmottagningen och en kortterminal har installerats
och används redan för betalning av annonser. I undantagsfall kommer kontanter
fortfarande att tas emot. Kontantbetalningen minskar dock kontinuerligt från år till år.
Alla tester av betalningsrutinerna är klara och fungerar.
1.5 Utveckling inom personalområdet
Lönekostnads- och personalvolymsutveckling
2013

2012

2011

Kostnader för
konsultarvode

1 065

1 265 / Bara 6550: (652)

1 450 / Bara 6550: (482)

Lönekostnad (exkl arvoden
och soc avg)

4 148

3 794

2 817

Årsarbetare - Arbetad tid
(personalvolym)

14 125

12 833

9 118

415

355

402

Lönekostnad per
årsarbetare
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Sammanfattning av resultat

1.5.1

Särskild fråga om stöd till chefernas kommunikation

Boplats Göteborg har inte anlitat någon kommunikationskonsult utan har en
kommunikatör som även har rollen som internkonsult i kommunikationsfrågor.

1.5.2

Övrig utveckling inom personalområdet

Under året har Boplats haft en pensionsavgång och den tjänsten har tillsatts med en
person som tidigare har arbetat på Boplats. En barnledig person har kommit tillbaka och
dess vikarie slutat. Ytterligare en person blev föräldraledig i slutet av året och två personer
som arbetat deltid har erbjudits heltidsanställning under den tiden. Samtliga anställda har
genomgått en kurs i Hyreslagen.
1.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

1.6.1

Intern kontroll

Personalen går kontinuerligt igenom riskerna för att målen i verksamheten inte ska nås
och har en åtgärdsplan för att undvika att de inträffar. Under det pågående it-projektet
uppdateras riskerna vid varje sprintleverans, vilket innebär att nya riskbedömningar gjorts
ungefär varannan månad de senaste två åren.
En ny riskanalys och åtgärdsplan har genomförts inför år 2014.

1.6.2

Sponsring

1.6.3

Övriga beslut och/eller uppdrag

Boplats Göteborgs VD ingår i ledningsgruppen för boendesociala frågor och deltar i möten,
där bl.a. frågor som är relaterade till samarbetsavtalet om bostadsanskaffning för personer
som av sociala eller medicinska skäl inte själva kan finna en bostad även om det skulle
vara jämvikt på bostadsmarknaden. Boplats redovisar även relevant statistik om
bostadssituationen och olika gruppers möjligheter att få bostad. Boplats VD är ordförande
i styrgruppen för samarbetsavtalet där representanter från Fastighetskontoret, både
kommunala och privata hyresvärdar, stadsdelarna, Störningsjouren och
Hyresgästföreningen deltar. Styrgruppen träffas 2-4 gånger per år. Under året har bland
annat en föreläsare bjudits in för att tala om den genomförda utredningen om våld i nära
relationer. Uppföljningen av samarbetsavtalet är en punkt som är på dagordningen vid
varje möte i styrgruppen.
1.7 Kommunala ändamålet och befogenheterna
Under året har frågan om Boplats Göteborgs befogenheter och ändamål lyfts i
utredningen om bolagsöversynen. Boplats har tidigare inte fått några generella direktiv
eftersom dessa endast gäller direkt eller indirekt av Göteborgs stad helägda bolag. Ny
lagstiftning innebär att detta måste ses över och Boplats är ett av de första bolagen
Stadsledningskontoret nu ser över. Boplats Göteborg följer Göteborgs Stads direktiv och
rapporterar i enlighet med stadens riktlinjer, följer informationspolicyn och policies om
gåvor och representation för att nämna några exempel.
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2 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget
2.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade
mål

Bedömning av Måluppfyllelse
Grön = God
Utveckling åt rätt håll/Stark trend/om mätetal finns - tydlig ökning

Gul

= Viss
Utveckling åt rätt håll/Svag trend/om mätetal finns - ökning.

Röd = Ingen
Utveckling åt fel håll/Ingen alt svag trend/om mätetal finns - ingen ökning alt.
minskning.

Blå

= Svårbedömt

Sammanfattning prioriterade mål
Mål

Sammanfattande resultatredovisning

Bedömning av
måluppfyllelse

Göteborgarnas livschanser ska utjämnas

Genom att en övervägande del av de lediga
hyresrätterna publiceras på www.boplats.se
får de flesta lätt tillgång till information om
utbudet av hyresrätter med
förstahandskontrakt. Personer som har svårt
att själva söka bostad över internet kan få
hjälp via telefon eller i Boplats lokal. Boplats
personal kan i den mån det behövs ta
kontakt med den sökandes referenspersoner
och handläggare för att säkerställa att
registreringen är korrekt.

Viss

Tidigt förebyggande och rehabiliterande
insatser ska öka när det gäller barn och unga
samt vuxna med missbruksproblem

Boplats VD ingår i ledningsgruppen för
boendesociala frågor och är ordförande i
styrgruppen för samarbetsavtalet om
bostadsanskaffning. Boplats informerar i
stadsdelarna om hur bostads-marknaden ser
ut och om hur man söker bostad.

Viss

Integrationen mätt utifrån
integrationsstyrkortets strategiska områden
ska öka

Boplats har ingen statistik över etnisk
härkomst och i it-systemet kan man inte
sortera ansökningar på namn. Alla
kommunala bostadsföretag rangordnar
inkomna matchande intresseanmälningar
efter kötid.

Svårbedömd

Jämställdheten i stadens verksamheter ska
öka

Boplats har statistik över hur kvinnor och
män söker bostad och kan följa upp
tilldelningen av kontrakt utifrån ett
könsperspektiv. Däremot kan hyresvärdarna
inte selektera intresseanmälningarna efter
kön

Viss

Skillnaderna i hälsa mellan olika
socioekonomiska grupper och delar av
Göteborg ska minska

Boplats kan beskriva olika gruppers
bostadssökande och beskriva vilka som får
kontrakt och hur lång tid det tar att få en
bostad. De flesta hyresvärdar har som kravatt
hushållets bruttoinkomst skall uppgå till
minst 3 gånger årshyran. Boplats informerar
de bostadssökande om vikten att räkna om
icke beskattningsbara inkomster, så att de

Svårbedömd
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blir jämförbara med beskattningsbara
inkomster.

Barns fysiska miljö ska bli bättre

Boplats har statistik över hur många barn
det finns i hushållen bland de
bostadssökande och kan beskriva vilka
hushåll som får kontrakt och hur lång tid det
tar för barnfamiljerna att få en bostad.

Svårbedömd

Skolan ska öka barns och elevers möjligheter
att inhämta och utveckla kunskaper,
förmågor och värden

Bostaden är viktig för att barn ska kunna ha
lugn och ro att läsa läxor. Boplats kan
beskriva barnfamiljernas behov av bostad.

Svårbedömd

Skolan ska i ökad omfattning kompensera för
elevers olika förutsättningar på såväl
elevnivå som mellan olika skolor

Boplats kan inte påverka det här målet.

Ingen

Unga göteborgares möjligheter till en rik och
meningsfull fritid ska öka

Boplats kan inte påverka det här målet.

Ingen

Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter
att påverka frågor som rör dem

Cirka 50% av de bostadssökande är under 30
år och det är också den gruppen som är mest
aktiv när det gäller att söka lägenhet. Under
året har 926 Ungahemslägenheter
annonserats ut av de kommunala bolagen
inom AB Framtiden. I snitt hade varje
utannonserad Ungahemslägenhet 422
ansökningar och 48% av alla erbjudanden
besvarades med ja. Trots att lägenheterna
öronmärkts för unga mellan 18 och 29 år var
medelåldern för de som fick ett
Ungahemskontrakt 28 år (33,4år hos
allmännyttan totalt) och medelinkomsten
246 604 kr/år (jfr325 325 kr/år hos
allmännyttan totalt). De hade då i snitt varit
registrerade i 1 097 dagar (1 250 dagar
totalt hos allmännyttan).

Viss

Äldres inflytande över sin vardag ska öka

På Boplats annonseras seniorlägenheter
samt lägenheter som är
Tillgänglighetsanpassade, för att äldre
lättare skall hitta en lämplig nybostad.
Boplats lokal finns centralt i Göteborg och är
tillgänglig för äldre som har rullator. En del
äldre personer som inte har tillgång till dator
får hjälp att söka bostad genom att ringa
eller besöka Boplats.

Viss

Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för
att bli en klimatneutral stad

De enda åtgärder för att få ner
förbrukningen av el som Boplats kan vidta
att övergå till energieffektiv belysning och
att stänga av datorerna vid arbetsdagens
slut. Detta görs så långt det är möjligt..

Viss

Staden ska bättre möta göteborgarnas
bostadsbehov

Detta mål är direkt relaterat till Boplats
verksamhet. Boplats arbetar för att få in alla
lediga hyresrätter med förstahandskontrakt i
Göteborg och för statistik över efterfrågan
på bostäderna.. Boplats informerar om
bostadsmarknaden och om nybyggda och
planerade bostäder. Under året har Boplats
arrangerat en temadag i Älvrummet där 18
olika företag som bygger nya bostäder
ställde ut. Dessutom har Boplats arbetat med
att ta fram en bättre beskrivning för att
underlätta uthyrningsprocessen av
nyproducerade bostäder (eftersom flera
liknande lägenheter ska hyras ut samtidigt).
Detta ska omsättas i det nya datasystemet.
Under hela 2013 har Boplats arbetat med
utvecklingen av det nya datasystemet i syfte
att göra hela processen mer transparent

Viss
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Resurshushållningen ska öka

Rörligheten på bostadsmarknaden är liten
och för att utnyttja det befintliga
fastighetsbeståndet bättre och samtidigt
hjälpa internationella studenter att lösa sitt
tillfälliga bostadsproblem, har Boplats
uppmanat Göteborgarna att hyra ut ett rum i
sina bostäder. Att fler personer bor i en
bostad är ett sättatt utnyttja befintliga
resurser bättre.

Viss

Det hållbara resandet ska öka

Ingen av Boplats personal reser med bil.
Boplats lokal ligger centralt i Göteborg och
man kan lätt ta sig dit med kollektivtrafiken.
Boplats har en tjänstecykel. I samtliga
lägenhetsannonser finns en koppling till
Västtrafiks Reseplanerare, så att de
bostadssökande kan bedöma
resmöjligheterna med kollektivtrafik till och
från den utannonserade bostaden.

Viss

Den biologiska mångfalden ska främjas

Boplats handlar ekologiska varor, men är
ingen stor konsument av varor då kontoret är
litet.

Viss

Göteborgs näringslivsklimat ska förbättras

För att näringslivsklimatet ska förbättras
måste människor kunna flytta med kort
varsel. Därför har Boplats gjort det möjligt
för privatpersoner att lägga i annonser om
att hyra ut privatrum och sina bostäder i
andrahand. Dessutom har Boplats avtal om
annonser på hemsidan och deltagande i
temaaktiviteter med de kommunala
bostadsföretagen inom pendlingsavstånd
från Göteborg.

God

Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt
ifrån arbetsmarknaden ska öka

Boplats har under året inte haft möjlighet
att ta emot praktikanter

Ingen

Tillgängligheten till kultur ska öka

Boplats har inte arbetat med detta målet.

Ingen

Osakliga löneskillnader mellan män och
kvinnor ska minska

Boplats strävar efter att vara en så jämställd
arbetsplats som möjligt. De anställda har
olika typer av befattningar och individuell
lönesättning tillämpas utifrån ett
marknadsperspektiv dvs en jämförelse med
koder för liknande befattningar i övriga
branscher. Lönesamtal sker varje år. Några
anställda har erbjudits möjlighet att ansöka
om att delta i programmet om
"Morgondagens chef" och en person har
blivit antagen till programmet.

God

Upphandling av tjänster med social hänsyn
ska öka

Boplats har genomfört en upphandling under
2013 och de har gällt drift av servrar. Där
har dessvärre inte social hänsyn varit med
bland kriterierna

Ingen
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2.2

Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges
prioriterade mål

2.2.1

Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka

Medelinkomst (per 2014-01-26)
Medelinkomst vid kontrakt 2013
Medelantal registreringsdagar vid kontrakt 2013
Medelålder (per 2014-01-26)
Medelålder vid kontrakt 2013
Medelantal skickade ansökningar (per 2014-01-26)
Medelantal skickade ansökningar vid kontrakt 2013
Totalt antal registrerade konton

Kvinnor
275 316 kr/år
319 261 kr/år
958 dagar
34,4 år
32,5 år
155,6
491
109 862

Män
295 069 kr/år
336 871 kr/år
938 dagar
34,1 år
32,8 år
156,3
480
93 785

Det är en något högre andel kvinnor (54%) än män (46%) bland de bostadssökande och notera är
kvinnornas angivna medelinkomst är cirka 20 000 kr lägre per år än männens. Detta gäller både
bland de bostadssökande generellt som bland de som fått kontrakt på en lägenhet. Kvinnorna har
också 20 dagar längre genomsnittlig kötid än männen, och de kvinnor som har fått ett kontrakt
har i snitt skickat 491 ansökningar och männen 480 innan de tecknat ett kontrakt.
Man kan också se att en större andel av kvinnorna har längre registreringstid än vad männen har:

Kvinnors respektive mäns fördelning av
registreringstid
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Andel av kvinnor

Andel av män

Hur man svarar skiljer sig också åt något och 37% av de kvinnor som fått erbjudande om visning
tackar ja och 37% tackar nej, medan 39% av männen tackar ja och 34% tackar nej.
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2.2.2

Det hållbara resandet ska öka

Ingen av Boplats personal reser med bil. Boplats lokal ligger centralt i Göteborg och man
kan lätt ta sig dit med kollektivtrafiken. Boplats har en tjänstecykel.
I samtliga lägenhetsannonser finns en koppling till Västtrafiks Reseplanerare, så att de
bostadssökande kan bedöma resmöjligheterna med kollektivtrafik till och från den
utannonserade bostaden.

2.2.3

Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska

En analys utifrån genusperspektiv har gjorts efter lönerevisionen 2013. Nästan alla
anställda är specialister och deras löner ska jämföras med liknande befattningar ute på
arbetsmarknaden. Alla har lönesamtal och får motivering till den lönerevision som gjorts.
2.3 Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag
Uppdrag

Har
uppdraget
utförts?
Ja/Nej

Om uppdraget inte har utförts; kort
kommentar om orsaken till det och ev till
vilken del uppdraget har genomförts

En kartläggning av resursfördelning utifrån
kön ska tas fram i varje nämnd och bolag

Ja

Kartläggning av löner och arbetsvärdering.

Förvaltningar och bolag ska erbjuda alla
tillsvidareanställda heltidstjänster

Ja

Två deltidsanställda har erbjudits heltid och en
har tackat ja.

Andelen födda utanför Norden samt andelen
kvinnor ska öka på chefsnivå

Nej

Boplats är en platt organisation men flera
tjänster är specialisttjänster

- avseende födda utanför Norden på chefsnivå

Nej

Boplats är en platt organisation men flera
tjänster är specialisttjänster

- avseende kvinnor på chefsnivå

Delvis

En kvinna har blivit antagen till Göteborgs
Stads program för ”morgondagens chef”

2.4 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag

2.4.1

Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden

Mått

2012

2013

Ekologiskt kaffe

Ekologiskt kaffe

Inget kött inhandlat

Inget kött inhandlat

Inköpta livsmedel totalt (tkr)
Andel ekologiska livsmedel (%)
Andel ekologiskt kött (%)

2.4.2

Av den arbetade tiden i Göteborgs stad ska max fem procent utföras av
timanställd personal

Mått

2011

Andel arbetad tid utförd av timavlönade

2.4.3

2012

2013

326,50

Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med
sociala hänsyn

Boplats har under 2013 enbart gjort en upphandling och planerar inte någon större
upphandling till 2014.
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3 Nyckeltalsredovisning
Utfall 2013

Budget/målvärde
2013

Utfall 2012

Utfall 2011

Utfall 2010

De vi är till för
Antal registrerade
bostadssökande 31
dec

199 245

148 550

126 361

107 798

13 %

13 %

14 %

12 %

Antal personliga
besök i lokalen

21 684

27 677

23 769

16 985

Antal telefonsamtal

10 491

9 985

12 049

13 237

83 %

73 %

75 %

77 %

9,7 milj

10 milj

10.1 milj

7.9 milj

Antal annonserade
lägenheter

8 404

7 822

8 855

9 200

Andel lägenheter från
privata värdar

40 %

38 %

35 %

40 %

Andel annonserade
lägenheter från
kommuner nära
Göteborg

8%

9%

8%

8%

Antal tecknade
kontrakt i systemet

7 865

7 687

8 555

8 838

Kontrakt till Boplats
sökande

89%

89 %

89 %

85 %

Genomsnittligt antal
ansökningar per
lägenhet

816

960

829

715

Genomsnittligt
registreringstid för
kontrakt

950

787

702

629

21

21

24

21

1 132

798

1 550

Privatrum till
studenter

700

715

475

561

Andrahandslägenheter

105

281

153

408

10 %

8%

9%

6%

38 %

36%

10

10

7

6.9

14 125

12 833

9 118

10 824

Andel registrerade >
50 år

Andel besvarade
kundsamtal
Antal unika besökare
på www.boplats.se
Verksamhet/
Processer

Genomsnittligt
uthyrningstid
Antal bytesannonser

Andel annonserade
studentlägenheter
Andel ja-svar efter
erbjudande om
lägenheter
Medarbetare/
Personal
Antal tjänster
Antal arbetade
timmar
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Utfall 2013
Lönekostnader
exkl, tkr

Budget/målvärde
2013

Utfall 2012

Utfall 2011

Utfall 2010

4 418

3 910

2 817

3 020

Rörelseresultat

-167

20

364

568

Resultat efter
finansiella poster

-203

104

507

608

Soliditet

36 %

36 %

276 %

444 %

290 %

197 %

2 579

2 589

2 485

2 180

Ekonomi/ägare

Kassalikviditet
Eget kapital
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4 Bokslut
4.1 Sammanfattande analys
Under 2013 har Boplats fokuserat på utvecklingen av ett nytt transparent it-system, vilket har
inneburit att den största delen av resurserna har allokerats till detta arbete. Att introducera ett
transparent it-system innebär även att uthyrningsprocessen förändras. Arbetet med identifiering,
dokumentation, implementering och slutligen tester i det nya systemet har varit omfattande. I
slutet av året godkändes och slutbetalades den avtalade delen av it-systemet. För den
investeringen lyfte Boplats ytterligare ett lån av Göteborg stad om 1,3 mkr under hösten.
Under utvecklingstiden har nya frågeställningar identifierats i uthyrningsprocessen och arbetet
med kompletterande funktioner i systemet har påbörjats och ett nytt avtal för vidareutveckling har
trätt i kraft. Upphandling av driften av det nya systemet (webbhotell) har skett under året och
systemet är installerat på Boplats produktionsservrar på den ”nya webbhotellet”. Parallellt ligger
driften av nuvarande system på det ”gamla webbhotellet”.
Redan nu har transparensen ökat genom att villkoren för att hyra en lägenhet oftast skrivs ut i
lägenhetsannonserna. Det finns även länkningar till en gemensam sida för AB Framtidens bolag,
där deras interna omflyttningslägenheter annonseras med uppgifter om hur lång boendetid som
krävs för de olika lägenheterna.
I och med att arbetet med it-systemet blivit mer omfattande har driftsättningen senarelagts, vilket
påverkat intäkterna (”100-lappen” från bostadssökande). Kostnaderna för den avtalade leveransen
enligt kravspecifikationen har legat inom budgeten. Flera kostnader som har med driftsättningen
och kommunikationen om det nya systemet har flyttats fram till 2014. Hit hör
t ex sms-utskick till bostadssökande, annonsering, utskick till medborgarna i form av
”samhällsinformation” och trycksaker och kontorsmaterial med ny logotype och design. Årets
rörelseresultat ligger därför på -167 tkr och blev så stora, vilket Boplats befarade i början av 2013.
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Förvaltningsberättelse och
Årsbokslut 2013
Boplats Göteborg AB
Org.nr. 556467-7390

Förvaltningsberättelse
Verksamhetsinriktning
Bolaget skall enligt bolagsordningen informera om bostadsmarknaden och fungera som en
marknadsplats för bostäder och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ägarförhållanden
Ägandet var under 2013 fördelat enligt följande:
Göteborgs Stad
40%
Göteborgs Stads Bostads AB
10%
Bostads AB Poseidon
10%
Familjebostäder i Göteborg AB
10%
Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 30%

Styrelsens sammansättning under året
Under perioden 2013-01-01 till årsstämman 2013-02-28 har styrelsen haft följande
sammansättning:
Marie Lindén
Magnus Ersman
Anders Söderman
Inger Bergsten
Oscar Amlöv
Bertil Rignäs
Bengt Gustafsson
Jahja Zeqiraj
Lena Hasslöf-Gustafsson
Per-Henrik Hartmann

ordförande Göteborgs Stad
vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
vice ordförande Bostads AB Poseidon
ledamot Göteborgs Stad
ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
ledamot Göteborgs Stads Bostads AB
ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
suppleant Göteborgs Stad
suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
suppleant Familjebostäder i Göteborg AB

Under perioden från årsstämman 2013-02-28 till den extra bolagsstämman 2012-10-24 har
styrelsen haft följande sammansättning:
Marie Lindén
Lena Hasslöf-Gustafsson
Anders Söderman
Inger Bergsten
Oscar Amlöv
Bertil Rignäs
Bengt Gustafsson
Jahja Zeqiraj
Per-Henrik Hartmann
Ulf Gärdhagen
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ordförande Göteborgs Stad
vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
vice ordförande Bostads AB Poseidon
ledamot Göteborgs Stad
ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
ledamot Göteborgs Stads Bostads AB
ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
suppleant Göteborgs Stad
suppleant Familjebostäder i Göteborg AB
suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
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Under perioden från den extra bolagsstämman 2013-12-03 till och med 2013-12-31 har styrelsen
haft följande sammansättning:
Marie Lindén
Lena Hasslöf-Gustafsson
Anders Söderman
Inger Bergsten
Oscar Amlöv
Robert Bengtsson
Bengt Gustafsson
Jahja Zeqiraj
Per-Henrik Hartmann
Ulf Gärdhagen

ordförande Göteborgs Stad
vice ordförande Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
vice ordförande Bostads AB Poseidon
ledamot Göteborgs Stad
ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
ledamot Göteborgs Stads Bostads AB
ledamot Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
suppleant Göteborgs Stad
suppleant Familjebostäder i Göteborg AB
suppleant Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Styrelsens sekreterare
Mats Ekblad har varit styrelsens sekreterare.
Styrelsen har under året haft sju sammanträden och två extra bolagsstämmor.
Verkställande direktör
Maria Meyer-Martins är bolagets verkställande direktör.
Lekmannarevisor
Vid årsstämman valdes Monica von Martens och Bo Forsäng till lekmannarevisorer samt LarsGunnar Landin och Annbrith Svensson till lekmannarevisorsuppleanter.
Revisor
Huvudansvarig revisor är Peter Sjöberg på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Boplats Göteborg är anslutet till Almega Tjänsteföretagen i Sverige.
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Bokslut
Förslag till behandling av vinst

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Årets förlust
Balanserad vinst
Summa att förfoga över

-10 117 kronor
2 588 462 kronor
2 578 345 kronor

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

2 578 345 kronor

Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning.
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Resultaträkning (1 000 kr)
Not

2013-01-01 2012-01-01
2013-12-31 2012-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2 656

2 653

Aktiverat arbete för egen räkning

11

3431

2623

Övriga rörelseintäkter

1

7 769

11 928

13 856

14 581

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

7

-7 967

-8 863

Personalkostnader

2

-6 056

-5 693

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

3

-0

-5

-14 023

-14 561

-167

20

46

114

-82

-73

-203

61

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets förändring av periodiseringsfond

6

196

89

Skatt på årets resultat

9

-3

-46

-10

104

Årets resultat
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Balansräkning (1 000 kr)
Not

2013-12-31

2012-12-31

11

6054

2 623

3

9

9

6063

2 632

24

21

Övriga fordringar

382

363

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

197

269

Summa kortfristiga fordringar

603

653

4 141

6 889

4 744

7 542

10 807

10 174

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2013-12-31

2012-12-31

700

700

77

77

777

777

2 589

2 485

-10

104

Summa fritt eget kapital

2 579

2 589

Summa eget kapital

3 356

3 366

632

829

632

829

5 100

3 800

5 100

3 800

682

942

3

46

122

189

912

1 002

1 719

2 179

10 807

10 174

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER, (1 000 kr)
Eget kapital

5

Bundet eget kapital
Aktiekapital, 700 aktier kvotvärde 1000 kr
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Obeskattade reserver

6

Summa obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Räntebärande lån, koncern

10

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Noter
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008 : 1
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).
Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.
Utgifter för utveckling eller underhåll av programvara redovisas som
immateriell tillgång under förutsättning att utgifterna medför att
framtida ekonomiska fördelar för företaget sannolikt ökar och att
utgifterna kan påvisas leda till en användbar programvara. Immateriella
tillgångar avseende programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden,
från och med när de tas i bruk.
Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Not 1
Övriga rörelseintäkter, (1 000 kr)

Driftbidrag

2013

2012

Göteborgs stad

5 435

7 015

Göteborgs kommunala bostadsföretag

1 506

1 476

828

814

7 769

9 305

Fastighetsägare Göteborg Första Regionen
Summa
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Not 2
Personal

2013

2012

10

11

varav kvinnor

7

8

varav män

3

3

2013

2012

4 205

3 853

till styrelse och VD

852

811

till övriga anställda

3 353

3 042

Sociala avgifter enligt lag och avtal

1 334

1 734

pensionskostnader till VD och styrelse

186

205

pensionskostnader till övriga anställda

247

270

Medelantalet anställda har varit
följande:

Löner och andra ersättningar har
utgått med: (1 000kr)

Vid uppsägning från bolagets sida är VD berättigad till, utöver lönen under
uppsägningstiden, ett avgångsvederlag på arton (18) månadslöner. Storleken på
vederlaget baseras på Befattningshavarens senaste månadslön. På avgångsvederlaget
betalar Bolaget endast sociala avgifter enligt lag.
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Not 3
Vid avskrivning enligt plan av inventarier används procentsatsen 20 % av anskaffningsvärdet
för samtliga inventarier. Konstverk avskrives ej.

Inventarier, (1 000 kr)

2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 406

1 406

Utgående anskaffningsvärde

1 406

1 406

-1 397

-1 392

0

-5

-1 397

-1 397

9

9

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Restvärde enligt plan, bokfört värde
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Not 4

Posten kassa och bank
består av följande poster:
(1 000kr)

2013-12-31

2012-12-31

2

1

Kommunkonto

4 139

6 888

Summa

4 141

6 889

Kassa
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Not 5
Eget kapital

IB

Aktiekap Reservfond

700

77

Balanserat
resultat

Årets vinst

2 485

104

104

-104

Avsättning till reservfond
Disponering av föregående
års vinst enligt
bolagstämmobeslut
Årets Resultat
UB
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700

77

2 589
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Not 6
Obeskattade reserver
(1 000 kr)

2013-12 31

2012-12-31

Periodiseringsfond

Tax 2008

0

200

Periodiseringsfond

Tax 2009

115

115

Periodiseringsfond

Tax 2010

133

133

Periodiseringsfond

Tax 2011

170

170

Periodiseringsfond

Tax 2012

150

150

Periodiseringsfond

Tax 2013

60

60

Periodiseringsfond

Tax 2014

4

0

632

828

Summa
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Not 7
Ersättning för revision,
(1 000 kr)

2013

2012

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

87

72

Lekmannarevisor

57

41

144

113

Summa
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Not 8

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter, (1 000 kr)

2013

2012

0

0

Övrigt

912

1 002

Summa

912

1 002

Förutbetalt Driftsbidrag
Göteborgs Stad
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Not 9
Skatt på årets resultat
(1 000 kr)

2013

2012

Skatt hänförligt till årets resultat

3

46

Skatt på årets resultat

3

46
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Not 10
Räntebärande lån

2013

2012

5 100

3 800

(1 000 kr)

Koncernlån

De långfristiga lånen förfaller till betalning enligt följande:
(1 000 kr)
2014

3 800

2014

1 300

Summa

5 800

Den övervägande delen av övriga långfristiga skulder förfaller till betalning när projektet
är i drift och vi har påbörjat avskrivning av projektet.
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Not 11
2013-12-31

2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde

2 623

0

Årets aktiverade utgifter, inköp netto
efter erhållna bidrag

3 431

2623

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

6 054

2623

Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten
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Göteborg den 11 februari 2014
Styrelsen för Boplats Göteborg AB

Marie Lindén, ordförande

Bengt Gustafsson, vice ordförande

Anders Söderman, vice ordförande

Inger Bergsten, ledamot

Oscar Amlöv, ledamot

Robert Bengtsson, ledamot

Ulf Gärdshagen, suppleant

Maria Meyer-Martins
Verkställande direktör
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 11 februari 2014
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Peter Sjöberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har avgivits den 11 februari 2014

Monica von Martens

Bo Forsäng

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor
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