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Ärendenr: 11

Till styrelsen för Telge Bostäder AB och Telge Hovsjö AB

Aktiviteter kopplade till ägardirektiv för
Telge Bostäder och Telge Hovsjö
Bakgrund
December 2018 tog koncernstyrelsen beslut om att bolagen ska specificera vilka
aktiviteter som ska utföras kopplat till ägardirektiven under året. Med de inplanerade,
och av styrelsen beslutade, aktiviteterna blir uppföljningen av ägardirektiven mer
konkret. Styrelsen beslutar även om själva bedömningen, när ett ägardirektiv är helt
uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt alls.

Bilaga
Bilaga 1. Ägardirektiv med aktiviteter

Förslag till beslut
Styrelsen föreslås besluta:
att

godkänna aktiviteterna till ägardirektiven samt

att

godkänna bedömningskriterierna inför uppföljningen av ägardirektiven

Pontus Werlinder
Vd Telge Bostäder AB och Telge Hovsjö AB
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Aktiviteter till ägardirektiven 2020-2022
Förslag till aktiviteter för Telge Bostäders och Telge Hovsjö ägardirektiv
Ägardirektiv 2020-2022
1. Telge Bostäder ska ta ansvar för de
områden där bolaget är hyresvärd
och ska i samverkan med kommunen
och andra aktörer och genom att ta
hjälp av boende i områdena aktivt
arbeta med stadsdelsutveckling.

2. Telge Bostäder ska vara en aktiv
part i förtätningen och
bostadsutvecklingen i Södertälje
kommun. Detta genom att själv eller
med andra aktörer bidra till
bostadsbyggande i första hand i
anslutning till det egna beståndet
och medverka till ett varierat
bostadsutbud som även kan
innefatta bostadsrätter.
3. Telge Bostäder ska verka för en
hyresmodell som långsiktigt skapar
förutsättningar för väl underhållna
och attraktiva bostäder.

4. Telge Bostäder ska tillsammans med
Telge Återvinning, utifrån FTI:s
agerande av förpackningsinsamling, se
Telge AB
Box 633, 151 27

Växel 08-550 220 00
Fax 08-550 220 04

Besöksadress
Storgatan 42,
Södertälje

www.telge.se

Aktiviteter
1.1 Samverkansprojekt i Lina Hage
1.2 Trygghetsvandring i Lina Hage
1.3 Utveckling av aktiviteter vid
Mötesplatsen i Lina hage
1.4 Marknads- och kundanalys som grund
till Kundresan
1.5 Stadsdelutvecklingsinsatser i
Brunnsäng (sommaraktiviteter,
nattvandring, biodling, stadsodling,
idrottsaktiviteter, medborgardialog)
1.6 Trivseldagar i Hovsjö, Lina och
Brunnsäng
1.7 Portvaktsprojekt i Hovsjö och
Fornbacken och Lina
1.8 Samverkansförening för utveckling av
Hovsjö
2.1 Nybyggnation Gullpudran
2.2 Lokalkonverteringar
2.3 Kompisboende på Stockholmsberget
2.4 Utredning kooperativ hyresrätt
2.5 Utredning och test av nya
tilldelningsmetoder
2.6 Genomför flyttkedjestudie
2.7 Analys av bostadskön och förmedlade
lägenheter
3.1 Okulärt besiktningsprogram fortsätter
3.2 Underhållsstrategin vävs samman
med okulära besiktningsprogram och
implementeras
3.4 Årlig förhandling med
hyresgästföreningen samt förhandlingar
inför renoveringar.
4.1 Fortsatt utbyggnad av BNI (3000
hushåll vid ingången av år 2021)

Org.nr. 556307-6867
Säte i Södertälje
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över hur fastighetsnära källsortering
kan genomföras i flerbostadshus.
5. Telge Bostäder ska ta ett särskilt ansvar
för att möta efterfrågan på boende
anpassade för äldre och studenter.

5.1 Nybyggnation Gullpudran blir boende
med inriktning äldre
5.2 Utredning och test av internkö för
ökad rörlighet och möjlighet till byten
inom beståndet
5.3 Utreder och testar nya
tilldelningsmetoder för att öka rörlighet i
beståndet.
5.4 Samarbete med KTH kring
studentbostäder
5.5 Kompisboende
5.6 Informationsinsatser riktade till unga
och äldre

6. Telge Bostäder ska aktivt arbeta
strategiskt kring köp och försäljning av
fastigheter för att få en så bra
fastighetsportfölj som möjligt på lång
sikt.

6.1 Genomföra transaktioner I enlighet
med affärsplanen

7. Telge Bostäder ska aktivt medverka i
utvecklingen av Södertälje stadskärna
genom att bland annat medverka i
Södertälje city i samverkan och
utvecklingen av norra stadskärnan.

7.1 Konvertering av lokaler till mindre
lägenheter
7.2 Lokaluthyrning för ett varierande
utbud av varor och tjänster i centrum.
7.3 Analys av möjligheten till exploatering
av lågutnyttjad mark för verksamheter
och bostäder
7.4 Samverkan med systerbolagen inom
Telgekoncernen gällande
fastighetsutveckling i centrum

8. Det långsiktiga avkastningskravet för
Telge Bostäder är:

8.1 Enligt affärsplanen uppnås
avkastningen i slutet av
affärsplaneperioden.

- Direktavkastning: 3,5 %
- Totalavkastning: 6,4 %
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Definition av RAG (Red/Amber/Green = rött/gult/grönt)
Ägardirektiv
1

2

Kriterier vid RAG
1.1 Grönt - Samverkanssprojekt löper enligt projektplan
Gult - Avvikelser från projektplan
Rött - Stora avvikelser från projektplan
1.2 Grönt- Trygghetsvandring genomförd och handlingsplan för åtgärder finns.
Gult - Trygghetsvandring genomförd men saknar åtgärder
Rött - Trygghetsvandring ej genomförd
1.3 Grönt - Samtliga aktiviteter genomförda
Gult - Flera aktiviteter genomförda
Rött - Inga aktiviteter genomförda
1.4 Grönt - Samtliga intervjuer genomförda och framtida utvecklingsinsatser
planerade och påbörjade
Gult - Intervjuer genomförda utvecklingsinsatser dokumenterande
Rött - Inget genomförande
1.5 Grönt - Effektmålet nås för samtliga stadsdelutvecklingsinsatser
Gult - Några av insatserna genomförs
Rött - enstaka eller inga insatser genomförs
1.6 Grönt samtliga trivseldagar genomförda och effektmål nås
Gult - En eller två trivseldagar genomförda
Rött - Inga trivseldagar genomförda
1.7 Grönt - Portvaktsprojekt forlöper enligt plan levererar mot uppsatta mål
Gult - Portvaktsprojekt fortlöper men når ej mål
Rött - Portvaktsprojekt genomförs ej
1.8 Grönt - Samverkansförening etablerad och har insatser planerade
Gult - Samverkansförening startad
Rött - Samverkansförening ej startad
2.1 Grönt - Nybyggnation påbörjad 2020
Gult - Nybyggnation fördröjd pga bygglov 2020
Rött - Nybyggnation fördröjd eller lagd på is
2.2 Grönt - 20-25 lokalkonverteringar med färdigställda lägenheter
Gult - 10-15 färdigställda lägenheter
Rött - Inga eller enstaka lokalkonverteringar färdigställda
2.3 Grönt - Kompisboende uthyrt och utvärderat
Gult - Uthyrt ej utvärderat
Rött - Ej uthyrt
2.4 Grönt - Utredning färdig, förslag framåt finns
Gult - Utredning pågår
Rött - Utredning ej påbörjad
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2.5 Grönt - Förslag och påbörjat genomförande av internkö eller andra
tilldelningsmetoder
Gult - Analys och förslag på genomförande av t ex internkö eller annan
tilldelningmetod
Rött - Förslag på genomförande finns ej
2.6 Grönt - Flyttkedjestudie klar
Gult – Påbörjad ej klar
Rött - Ej påbörjad
2.7 Grönt - Analys klar
Gult - Påbörjad ej klar
Röttt - Ej påbörjad
3

3.1 Grönt - Okulärt beskiktningsprogram löper enligt plan
Gult - Försenat
Rött - Pågår ej
3.2 Grönt - Implementering av strategi pågår och renoveringar planeras i enlighet
Gult - Implementering försenad
Rött - Underhållsstrategin frångås
3.4 Grönt - Årlig förhandling med hyresgästföreningen enligt plan
Gult - Försenad
Rött - Ej genomförd

4

4 Grönt – Utbyggnad löper enligt plan, se målindikator

5

5.1 Grönt - Nybyggnation Gullpudran får målgrupp äldre
Gult - Försening av projekt eller ändrad målgrupp
Rött - Inget genomförande
5.2 Grönt - Plan för etablering av internkö
Gult - Endast utredning finns
Rött - Ej genomförd
5.3 Se ovan
5.4 Grönt - Samarbete löper enligt plan
Gult - Hinder i samarbete
Rött - Inget samarbete genomfört
5.5 Se ovan
5.6 Grönt - Riktad information om bostadsmaknad genomförd till båda målgrupperna
Gult - Endast en målgrupp
Rött - Inga insatser genomförda
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6

6 Grönt – Transaktioner genomförda enligt affärsplan
Gult – Delvis genomförda
Rött – Ej genomförda eller frångår affärsplan

7

7.1 Grönt- samtliga sex lokaler konverterade till färdigställda lägenheter
Gult - Enstaka konvertering, resten pågår
Rött - Ingen konvertering påbörjad
7.2 Grönt- Det finns lokaler uthyrda som bidrar till ett diversifierat utbud
Gult - Det finns ett fåtal lokaler att erbjuda
Rött – Bolaget erbjuder inga lokaler
7.3 Grönt - Analys genomförd
Gult - Analys påbörjad
Rött - Ej påbörjad
7.4 Grönt - Samverkan löper fortgående
Gult – Brister i samverkan
Rött - Samverkansmöten uteblivit

8

Enligt målindikator
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