
Hållbarhetsrapport

HÅLLBARHETS- 
RAPPORT
De mål som är uppsatta av FN i Agenda 2030  
är utgångspunkt för HSBs hållbarhetsarbete.  
Det här är något som vi prioriterat högt och  
som påverkar vårt dagliga arbete. 

Under året har vi tagit flera kliv framåt. Vi 
har bland annat infört hållbarhetsmål vid ny
produktion och gjort stora investeringar för att 
minska vårt klimatavtryck. Vi är långt ifrån  
färdiga, utan jobbar med ständiga förbättringar 
för att år 2030 ha uppnått vårt mål om nära 
nollutsläpp. Det är en stor utmaning som kräver 
ett medvetet arbete av alla inblandade aktörer. 
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MINSKAD  
KLIMATPÅVERKAN
HSB Göta har som mål att minska 
sina klimatutsläpp med i snitt fem 
procent per år, för att år 2030 
vara nära noll.

5%
ENERGIANVÄNDNINGEN 
SKA MINSKAS
Ett av målen i HSB Götas 
affärsplan	är	att	energiförbruk-
ningen ska minska med två 
procent årligen. 

2%

Hållbarhetsrapport

HÅLLBARHETS- 
RAPPORT

NYTT BOSPAR
Under 2019 fattade HSB beslut om att byta 
bankpartner, från Swedbank till Danske Bank. 
En	av	nyheterna	i	detta	är	att	det	finns	tolv	
fonder att välja på (tidigare fanns det bara två).
Det innebär större variation i risk och avgift, så 
att du lättare kan välja en fond som passar dig. 
Alla fonder beaktar hållbarhet och vissa 
kommer att leva upp till extra hårda krav.

NYTT 
BOSPAR

VÅR STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
HSB har en gemensam strategi för att skapa en hållbar tillväxt som också 
är integrerad i den gemensamma verksamhetsplanen, HSBs kompass.  
I strategin har vi definierat fyra fokusområden:

RESURSEFFEKTIVITET
HSB ska ha en hållbar och resurseffektiv medlems- 
och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till 
en hållbar utveckling och minskar vårt beroende av 
begränsade resurser.

AFFÄRSINTEGRERAT MÅL: 
Minskad energianvändning och reducerat eluttag. 
Det innebär:  Vi jobbar aktivt med återvinning av 
material och avfall samt minskar användandet av 
farliga ämnen i byggmaterial och produkter. 

KLIMAT
HSB ska ha en nära roll i klimatpåverkan och är 
anpassat till ett förändrat klimat.

AFFÄRSINTEGRERAT MÅL:
Minskad klimatpåverkan; 75 procent till 2023 och 
nära 0 till 2030. 
Det innebär: Vi verkar för en lägre klimatpåverkan 
redan vid nyproduktion, strävar mot en fossilfri 
fordonsflotta och användning av endast förnybar 
och återvunnen energi.

HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER
HSB ska vara en ledande aktör i utvecklingen av 
hållbara tjänster och produkter inom boende.

AFFÄRSINTEGRERAT MÅL:
Ökad omsättning från hållbara tjänster och  
produkter.
Det innebär: Vi har en tät dialog med våra leverantö-
rer och entreprenörer för att säkerställa att de också 
jobbar med hållbarhetsfrågan. 

VIKTIG SAMHÄLLSAKTÖR
HSB ska vara en viktig aktör för det hållbara samhäl-
let och spegla samhällets mångfald samt bidra till 
trygghet. 

AFFÄRSINTEGRERAT MÅL:  
Högt anseende som samhällsaktör och ökad mång-
fald. 
Det innebär: Vi gör investeringar utifrån ansvarsfulla 
principer. Vi lägger till sociala klausuler i upphand-
lingar vid nyproduktion. 
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VI VILL BIDRA TILL  
EN BÄTTRE VÄRLD

Hållbarhetsfrågan har blivit alltmer aktualiserad i takt 
med klimatförändringarna. Dessa har gjort det högst 
påtagligt att vi alla behöver tänka om kring vårt sätt 
att leva och arbeta. Det förändrade klimatet ger helt 
andra förutsättningar när vi bygger nytt. 

När vi planerar fastigheter i dag måste vi ta hänsyn 
till hur det kan se ut med exempelvis höjda vattenni-
våer, skyfall och längre värmeböljor än vad vi är vana 
vid. Minskad energianvändning, förnybar energi och 
minskat avfall är andra frågor som vi fokuserar ännu 
mer på än tidigare. Som ett verktyg i det arbetet 
jobbar vi med Miljöbyggnad Silver. Det är ett certifie-
ringssystem som ställer höga miljökrav på energiför-
brukning, inomhusmiljö, material och kemikalier.  

Men hållbarhet handlar om mer än miljö. Trygghet 
och mångfald är två sådana områden som också ryms 
inom detta begrepp och som vi jobbar aktivt med. Ett  

exempel på hur vi tar oss an detta är i det omfattande 
projektet Skeppsbron, där en helt ny stadsdel utfor-
mas i Jönköping. I projektet ingår en rad aktörer, 
däribland HSB, och tillsammans har vi tagit fram ett 
program för att säkerställa att vi tar aktiva steg för en 
hållbar stadsutveckling. Först ut kommer HSB att 
bygga kvarter 8 med hyresrätter, där ett trygghetsbo-
ende är en del av fastigheten. På så sätt kan vi bidra 
till att skapa moderna och trygga boenden även för 
den äldre generationen. 

När det gäller social hållbarhet har vi skrivit in i vår 
affärsplan att vi ska genomföra minst ett projekt om 
året med inriktning på social samhällsinsats. Ett annat 
projekt vi är engagerade i är ”Årets unga ledande 
kvinna”. Det är ett sätt för oss att medverka till en 
större mångfald. Fler finns och vi tar hela tiden steg 
framåt och gör vad vi kan för att bidra till samhällets 
utveckling på ett positivt sätt.

Hållbarhetsfrågan tar allt större plats och det är något som vi 
på HSB Göta välkomnar. Eftersom bygg- och fastighetsbran-
schen står för en betydande del av vår samlade klimatpåver-
kan, är det av högsta vikt att vi vidtar åtgärder här och nu. Vi 
kan inte längre avvakta eller skjuta på investeringar. Det har vi 
på HSB Göta tagit fasta på.
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Kapitelrubrik

HSB har en lång tradition av att skapa socialt hållbara boendemiljöer 
med fokus på bland annat trygghet, inkludering och bostäder som 
många kan ha råd med. Utmaningar som är lika aktuella i dag. För att 
lyckas har vi, med utgångspunkt i HSBs strategi för hållbar tillväxt, 
konkretiserat strategiska mål för HSBs nyproduktion. Det är mål som 
vi nu jobbar efter.

Ha god styrning av miljö och hållbarhet genom 
hela projekten.

   Att säkerställa att hållbarhetsaspekterna 
beaktas i varje skede av processen. Hållbarhets-
krav ligger i kontraktet med entreprenörer och 
följs upp på samma sätt som övriga krav. Samt-
liga projekt certifieras enligt Miljöbyggnad 
Silver.

Säkerställa att leverantörer och entreprenörer 
tar miljömässigt och socialt ansvar.

   Vi kräver att alla leverantörer skriver 
under vår Uppförandekod för samarbetspart-
ner. Denna beaktar rättigheter i arbetslivet, 
mänskliga rättigheter, korruption, miljö och 
utveckling.
   
Bygga hus med sund och behaglig inomhus 
miljö och utan förekomst av farliga ämnen.

   De material som byggs in i våra hus ska 
vara fria från farliga kemiska ämnen och ha god 
miljöprestanda. Byggvaror loggas för framtida 
spårbarhet, en trygghet ifall något av de mate-
rial vi använder i dag skulle visa sig vara skadligt 
i framtiden.
    
Öka resurseffektiviteten och minska klimat- 
påverkan från byggproduktion och förvaltning, 
samt möjliggöra för de boende att leva 
resurs effektivt.

   Vi hushåller med resurserna bland annat 
genom att säkerställa att vitvaror, armaturer och 
installationer är energi- och vatteneffektiva samt 
genom större åtgärder som att satsa på solceller.

I samtliga lägenheter vi bygger finns plats att 
källsortera minst fyra fraktioner. För förpack-
ningsfraktionerna papper, färgat glas, ofärgat 
glas, metall och plast samt tidningar har vi krav 
på att det ska finnas insamling i fastigheten eller 
i dess omedelbara närhet.
    

Bygga hus som är anpassade till ett framtida 
klimat och bidrar till att utveckla och  
bevara ekosystemtjänster.

   Vi säkerställer att våra hus klarar kom-
mande klimatrelaterade risker såsom översväm-
ningar och skred. Vi planerar även för hur vi 
kan bidra positivt genom att i varje projekt 
använda grönytefaktor (GYF) som ett verktyg 
när vi utvecklar en hållbar utemiljö. Dagvatten 
vill vi helst ta omhand lokalt som en resurs, men 
som ett minimum fördröjs det alltid för att 
minska belastningen på dagvattennätet. 

Främja och underlätta hållbart resande  
för de boende.

   Erbjuda laddmöjligheter för elbilar (10 
procent av platserna), erbjuda två cykelparke-
ringar per lägenhet, främja klimatsmart resande 
genom exempelvis mekstolpe, bilpool, varuleve-
ransrum, kollektivtrafik.
    
Verka för ett socialt hållbart boende.

   Vi bygger trygga och säkra boendemiljöer 
för alla. Särskilt fokus lägger vi på utemiljöer 
och placering och utformning av gemensamma 
utrymmen såsom entréer, trapphus och källare. 
Trygghet beaktas även vid belysningsplanering 
inne och ute. Vi har även en framträdande roll i 
de hus som vi bygger, eftersom vi ser att konst är 
en del av det goda boendet. 

Bidra till ökad sysselsättning hos grupper 
långt från arbetsmarknaden.

   Vi ställer krav på våra leverantörer kring 
sysselsättning av personer som tidigare stått 
långt från arbetsmarknaden. Kraven är att ett 
visst antal personer ska sysselsättas genom 
antingen anställning eller praktikplats.

VI BYGGER NYTT OCH HÅLLBART 

1. 5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

ÅTTA HÅLLBARHETSMÅL FÖR HSBs NYPRODUKTION
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VI LYSSNAR OCH AGERAR
Medarbetare som är engagerade och trivs med sina 
jobb är grunden för ett framgångsrikt företag. Så 
också på HSB Göta.

För att få en korrekt bild om hur våra medarbetare 
mår genomför vi regelbundet NMI, Nöjd Medarbetar 
Index. Den undersökningen ger värdefulla svar och 
ligger till grund för det ständigt pågående förbätt-
ringsarbete som sker inom företaget. Målet är att 
nöjdheten ska vara minst 70 procent. 

Den undersökning som genomfördes under våren 
visade att det fanns en viss andel som ville förbättra 
den fysiska arbetsmiljön. HSB Göta flyttade sitt hu-
vudkontor under 2018 och de nya lokalerna har stor 
andel öppna landskap. Åtgärder har nu vidtagits för 
att skapa fler möjligheter att sitta mer avskilt på 
jobbet. 

NMI visade också att det fanns brister i den interna 
kommunikationen. HSB Göta jobbar nu för att för-
bättra dessa processer och som en del av det arbetet 
har en tjänst inrättats där internkommunikation är en 
av huvudsysslorna.

VI LÄR OCH UTVECKLAS
Att ge våra medarbetare möjlighet till kompetens-
utveckling är ett sätt att både behålla arbetskraft och 
stärka vår konkurrenskraft. Vi har ett internt utbud av 
utbildningar som medarbetarna kan ta del av och vi 
genomför också specialsatsningar på vissa områden. 
Under 2019 digitaliserades en sådan satsning (läs mer 
om detta på sidan 13–15).

VI VILL HÅLLA OSS FRISKA
Att medarbetarna håller sig friska är A och O för vår 
verksamhet. Vårt mål är att ha en sjukfrånvaro på 
max 3,5 procent. 

För att nå upp till målet jobbar vi aktivt med frisk-
vård. Alla medarbetare erbjuds friskvårdsbidrag och 
regelbundna hälsoundersökningar. 

Vi bedriver också ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) vilket innebär att vi gör riskbedömningar på 
arbetsplatser och åtgärdar det som inte är bra. Arbe-
tet följs sedan upp av en skyddskommitté. 

För att förstärka detta arbete ytterligare har vi 
under 2019 inlett ett arbete mot en certifiering av 
ISO 45001 Arbetsmiljö. Målet är att hela HSB ska vara 
certifierat under 2020. 

VI TÄNKER JÄMLIKT
Oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska 
alla behandlas lika på arbetet. Kränkningar eller 
ojämlika förhållanden är inte acceptabelt hos HSB 
Göta. Det gäller även i lönefrågor. För att upptäcka 
(och i så fall åtgärda) eventuella orättvisor genomför 
vi varje år en lönekartläggning och en lönejämförelse 
enligt branschens klassificeringssystem Klassigo. Den 
ger svart på vitt om det skulle finnas osakliga löne-
skillnader och andra anställningsvillkor mellan män 
och kvinnor och lönejämförelser. Lönejämförelsen 
följs upp vid lönerevisionen och vid ledningsmöten.

I vår medarbetarundersökning tar vi också upp 
frågan om den anställde känner sig respekterad av 
sina kollegor. Det är ett sätt att fånga upp eventuell 
diskriminering och mobbing på arbetsplatsen. 

Vi har också genom anställningar ökat mångfalden 
på arbetsplatsen, något som inte minst kommer 
potentiella medlemmar och bosparare till nytta. Idag 
har vi fler på vårt Kund- och medlemscenter och 
Felanmälan som kan flertalet främmande språk, vilket 
gör att vi kan ge bra information även till de som inte 
behärskar det svenska språket till fullo.

Vi har också som mål att genomföra minst ett 
projekt om året med inriktning på social samhällsin-
sats, som exempelvis att erbjuda arbete och praktik-
plats till de som står långt från arbetsmarknaden. 

VI GER PLATS FÖR ALLA
HSB Göta medverkar aktivt för att ge ungdomar och 
nyanlända en fot in på arbetsmarknaden. Vi kan 
glädjande konstatera att många av våra sommarjob-
bare återkommer år efter år, vilket vi ser som ett 
tecken på att de trivs och uppskattar HSB Göta som 
arbetsgivare och arbetsplats. 

Medarbetarnas engagemang och kompetens har en väsentlig påver-
kan på verksamhetens resultat. Att vara en attraktiv arbetsgivare kan 
därför bli avgörande för verksamhetens utveckling. Kompetensförsörj-
ning, utveckling och arbetsmiljöarbete är exempel på frågor som HSB 
därför driver aktivt. 

ETT JOBB ATT TRIVAS MED

26 HSB GÖTA ÅRSREDOVISNING 2019

Hållbarhetsrapport



KATEGORI UTLÄNDSK BAKGRUND SVENSK BAKGRUND

Utrikesfödda Inrikesfödd med 
två utrikesfödda 
föräldrar

Inrikesfödda med en inrikes- 
och en utrikesfödd förälder

Inrikesfödda med två 
inrikesfödda föräldrar

Styrelse 0 1 (11%) 1 (11%) 7 (78%)

Ledning 1 (14%) 0 0 6 (86%)

Medarbetare
(inkl ledning och arbetstagar-
repr i styrelse)

37 (14%) 5 (2%) 20 (8%) 195 (76%)

MÅNGFALD

Mångfald* – andel utrikesfödda per 2019-12-31

ANSTÄLLNINGSFORM 2018 2019

Fast anställda 87% 84%

Tillfälligt anställda 13% 16%

Heltid 89% 87%

Deltid   11% 13%

ÅLDERSFÖRDELNING 
PER 20191231

–29 ÅR 30–49 ÅR 50 ÅR–

Styrelse 0% 33% 67%

Ledning 0% 29% 71%

Medarbetare 8% 47% 45%

JÄMSTÄLLDHET

Styrelse 4 5 5 4

Ledning 5 3 3 4

Medarbetare 110 155 104 148

2018 2019

ARBETSMILJÖ

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Anmälda
olycksfall

Anmälda 
färdolyckor

Anmälda 
tillbud

Anmälda arbets- 
sjukdomar

Arbetsrelaterade 
dödsolyckor

Antal förlorade arbetsdagar i form av sjukdagar 
pga arbetsrelaterade olyckor 25 stycken.

2018 2019

SJUKFRÅNVARO 2018 2019

Total sjukfrånvaro 5,4% 6,5%

Varav långtidssjukfrånvaro 2,6% 4,7%

PERSONALOMSÄTTNING 2018 2019

Nyanställda under året
(tillsvidareanställda) 63 42

Personalomsättning 
(tillsvidareanställda) 24% 14%

2018
2019

HSB GÖTAS MEDARBETARE

155 148110 104

Medelantal anställda (heltidsstjänster)

ALLA VÅRA 
MEDARBETARE 
OMFATTAS AV 

KOLLEKTIVAVTAL
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Hur kan HSB bli en mer ansvarsfull och hållbar 
organisation? Och vilka är de viktigaste frågorna för 
oss att jobba med? Det har våra intressenter fått ge 
svar på. Resultatet blev en väsentlighetsanalys som 
vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. 
   Analysen, som genomfördes 2016, har under åren 
uppdaterats för att vi alltid ska ha ett aktuellt under-
lag att förhålla oss till. I illustrationen och i intressent-
dialogen intill tydliggörs vilka våra intressenter är, 
våra nyckelfrågor samt hur vi hanterar dem.

VAD TYCKER VÅRA  
INTRESSENTER ÄR VIKTIGAST? 

*medlemmar, kunder, medarbetare, leverantörer, partners och samhället i stort. 

IN
TR

ES
SE

N
TV

ÄR
DE

SAMHÄLLSVÄRDE
3,5 4 4,5 5

5

4,5

4

3,5

Socialt ansvarstagande
i värdekedjan

Goda marknadsförings-
och avtalsmetoder

God	affärsetik	och
motverka korruption

Resurseffektivitet	

Klimatpåverkan och
klimatanpassning

Boende	för	fler

Arbetsmiljö

Trygghet

Hållbar konsumtion

Lokalt samhälls-
engagemang

Diskriminering och 
sårbara grupper

VÅRA INTRESSENTER ÄR:
• Medlemmar
• Kunder
• Samhällsaktörer
• Medarbetare
• Leverantörer & partners

RESULTAT AV VÄSENTLIGHETSANALYS

28 HSB GÖTA ÅRSREDOVISNING 2019

Hållbarhetsrapport



5

INTRESSENTDIALOG
DIALOGTILLFÄLLEN NYCKELFRÅGOR HSB HANTERING/ÅTGÄRDER

Intressentdialog
• Webbenkät våren 

2018
• Antal mottagare:  

18 106 st
• Antal svarande:  

1 830 st
• Svarsfrekvens: 10%

På fritextfråga om vad som är viktigast att HSB gör/
tar ansvar för:
1.  Miljö
2.	Boende	för	fler
3. Medlemmarna
På fråga med förvalda alternativ: 
1.		Har	hög	affärsetik
2. Arbetar med avfall, materialåtervinning och 
cirkularitet
3. Minskar energianvändningen

• HSB har en strategi för hållbar tillväxt.
• HSB	miljöcertifierar	nyproduktion	med	Miljöbyggnad	

slutbetyg silver. 
• HSB inför mål för nyproduktionen såsom t.ex. minskad 
klimatpåverkan,	klimatanpassning,	resurseffektivitet	och	
hållbara resor. 

• HSB har policy för arbetsmiljö, kränkande särbehandling, 
samt uppförandekod. 

• Medlem i Institutet mot mutor (IMM).
• Mångfald är ett viktigt nyckeltal i HSBs kompass.

Intressentdialog
• Webbenkät våren 

2018
• Antal mottagare:  

3 659 st
• Antal svarande: 731
• Svarsfrekvens: 20%

På fritextfråga om vad som är viktigast att HSB gör/
tar ansvar för:
1. Kompetens och service
2. Kommunikation
3. Medlemmarna
På fråga med förvalda alternativ: 
1.	Har	hög	affärsetik
2. Har goda marknadsförings- och     
     avtalsmetoder
3. Tar samhällsansvar för att minska  
     bostadsbristen bland unga 
4. Arbetar med utveckling av ny teknik
5. Jobbar för att förbättra arbetsmiljön

• HSB genomför ett digitalt lyft för alla våra tjänster.
• HSB arbetar med att öka vår förmåga att vara en strategisk 

partner till våra medlemmar och kunder och erbjuda god 
service.

• HSB har policy för arbetsmiljö, kränkande särbehandling, 
samt uppförandekod. 

• Medlem i Institutet mot mutor (IMM).

Intressentdialog
• Två 

rundabordssamtal 
våren 2018

• Deltagare var 
beslutsfattare i 
bygg- och bostads- 
branschen, akademi 
och organisationer 
från civilsamhället 

• Antal externa 
deltagare: 11 st

De områden som diskuterades var: 
• Miljö- och klimatpåverkan från byggande och 

boende
• Tillträde till bostadsmarknaden och ungas 

möjligheter att hitta ett eget hem – ”Boende för 
flera”

• Trygghet och delaktighet i boendet och i staden

• HSB har ett övergripande klimatmål. 
• HSB	miljöcertifierar	nyproduktion	med	Miljöbyggnad	

slutbetyg silver. 
• HSB inför mål för nyproduktionen såsom t.ex. minskad 
klimatpåverkan,	klimatanpassning,	resurseffektivitet	och	
hållbara resor. 

• HSB är en av huvudsamarbetspartnerna i projektet 
BoTryggt 2030. 

• Opinionsbildning för bättre möjligheter för unga och andra 
nya på bostadsmarknaden att kunna efterfråga bostad, 
genom ex stöd till bosparande.

• Samarbete med akademin och andra samhällsbyggnadsak-
törer i HSB Living Lab.

Intressentdialog
• Webbenkät våren 

2018
• Antal mottagare:  

2 876 st
• Antal svarande:  

520 st
• Svarsfrekvens: 18%

På fritextfråga om vad som är viktigast att HSB gör:
1. Miljö
2. Mångfald och överkomlighet
3. Kommunikation med kunder och medlemmar
På fråga med förvalda alternativ:
1.	Har	hög	affärsetik
2. Förbättra arbetsmiljön
3. Minskar klimatpåverkan
4. Minskar energianvändningen
5. Arbetar med mångfald-, integration- och  
     icke diskrimineringsfrågor
6. Tar samhällsansvar för att minska  
     bostadsbristen bland unga
7. Har goda marknadsförings- och  
    avtalsmetoder

• HSB har en strategi för hållbar tillväxt.
• HSB	miljöcertifierar	nyproduktion	med	Miljöbyggnad	

slutbetyg silver. 
• HSB har mål för nyproduktionen såsom minskad 
klimatpåverkan,	klimatanpassning,	resurseffektivitet	och	
hållbara resor. 

• HSB har policy för arbetsmiljö, kränkande särbehandling, 
samt uppförandekod. 

• Medlem i Institutet mot mutor (IMM).
• Mångfald är ett viktigt nyckeltal i vår gemensamma 

verksamhetsplan HSBs kompass.
• HSB har ett gjort en satsning för att stärka HSBs 

arbetsgivarvarumärke, både internt och externt. 

Intressentdialog
• Avstämningsmöten 

våren 2017
• Antal ramavtals- 

leverantörer: 10 st

Vid validering av HSBs väsentlighets analys 
rangordnar leverantörerna områdena på följande 
sätt:
1.	Resurseffektivitet 
2.	God	affärsetik	och	motverka	korruption	
3. Socialt ansvarstagande i värdekedjan
4. Minskad klimatpåverkan och anpassning till 
    klimatförändringar
5. Goda marknadsförings- och avtalsmetoder
6. Utveckling av och tillgång till teknik

• HSB har en strategi för hållbar tillväxt.
• HSB	miljöcertifierar	nyproduktion	med	Miljöbyggnad	

slutbetyg silver. 
• HSB inför mål för nyproduktionen som minskad 
klimatpåverkan,	klimatanpassning,	resurseffektivitet	och	
hållbara resor. 

• HSB har policy för arbetsmiljö, kränkande särbehandling, 
samt uppförandekod. 

• Medlem i Institutet mot mutor (IMM).
• Goda avtalsmetoder och antikorruption ska lyftas och 

diskuteras i olika forum.
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I tabellen presenteras våra viktigaste intressenter och hur vi fört dialog med dessa.  
Här går också att läsa vilka frågor de anser viktiga – och hur vi hanterar dessa. 
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Förbundsstyrelsen sammanfattar de risker som är 
mest väsentliga för HSB. Ansvaret för hanteringen av 
dessa ligger hos respektive HSB-förening och bolag, 
med stöd från HSB Riksförbund. 

HSB Göta tillämpar försiktighetsprincipen i all 
verksamhet. Det innebär att vi ska vidta skyddsåtgär-
der och följa de begränsningar som finns för att 

förebygga, förhindra eller motverka att verksamheten 
innebär skada för människors hälsa eller på miljön. 
Ett konkret exempel på detta är 
vårt webbverktyg Byggvarubedöm-
ningen som används för att fasa ut 
farliga kemiska ämnen i vår bygg-
verksamhet. 

RISKER OCH RISKHANTERING

VÄSENTLIGA 
RISKER

HANTERING AV RISKER

Bristande 
mångfald och 
diskriminering 
(tillgänglighet,
jämställdhet)

• Mätning av mångfaldsindex och mångfaldsmål.
• Medarbetarundersökningar (bl.a. frågor om diskriminering).
• Lönekartläggningar.

Att människor inte 
har råd att köpa 
nyproducerade 
bostäder

• Satsning	på	mindre	lägenheter	vid	t	ex	ombyggnationer	för	att	ge	fler	möjlighet	till	bostad.	
• Varierade upplåtelseformer kan underlätta då t ex en hyreslägenhet passar bättre vissa perioder i livet. 

Stressrelaterad 
ohälsa

• Följs upp årligen i medarbetarundersökningar och hanteras via den riskbedömning och handlingsplan som nämns 
ovan. Medarbetarsamtal, personalvård, såsom hälsoundersökningar är exempel på hantering i verksamheten.

• Vid stressrelaterad sjukfrånvaro tas oftast externa experter in för individanpassat stöd.
• Medarbetarnas syn på belastning mäts regelbundet. Pågående systematisering av arbetsmiljöarbetet. Inom ramen 
för	verksamhetsplaneringen	vidtas	vid	behov	åtgärder	för	att	komma	till	rätta	med	ev	problem	som	identifieras.	
Processer	finns	och	vidareutvecklas.

Kompetens-
försörjning

• För att behålla kompetens gör vi NMI-undersökning regelbundet och har utvecklingssamtal med samtliga medarbetare. 
• Employer branding är en del av vår marknadsstrategi och vi arbetar med att fylla vårt arbetsgivarvarumärke med 

innehåll och kommunicera med branschen. Vi kartlägger också löpande behov av rekrytering. 

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö

• Riskanalyser för att ta fram handlingsplaner, så kallade riskbedömningar av organisatorisk och social arbetsmiljö 
(enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Riskbedömningarna baseras på NMI (Nöjd Medarbetar Index)-resultatet, vilket 
innehåller alla delar som ska riskbedömas.

Olyckor på 
arbetsplats vid 
fastighetskötsel

• Regelbundna skyddsronder i fastigheter där fastighetsskötare arbetar samt arbetsmiljöronder i egna lokaler.

Olyckor på 
byggarbets- 
platser på 
nyproduktions- 
och renoverings- 
entreprenader

• Risken fångas upp i uppförandekoden för samarbetspartners som ska ingå som bilaga till samtliga entreprenadavtal. 
Krav i entreprenadavtal att entreprenören ska ansvara för arbetsmiljö på byggarbetsplatsen, utföra arbetsmiljöronder 
och att redovisa en arbetsmiljöplan. Även avstämningspunkt i byggmötesprotokoll. Olyckor rapporteras av 
entreprenören enligt lag till arbetsmiljöverket och vår egna uppföljning för avslutade projekt är nu på plats.

Kränkningar av 
mänskliga 
rättigheter i 
leverantörskedjan

• HSB	webbverktyg	för	leverantörsbedömning	används	av	den	centrala	inköpsavdelningen	sedan	flera	år	tillbaka	och	
utökades	under	2017	till	flera	HSB-föreningar	och	bolag,	som	börjat	bedöma	sina	leverantörer	enligt	mänskliga	
rättigheter och ansvarstagande i leverantörsleden.

• HSB-gemensam uppförandekod för leverantörer och partners sedan 2017.
• Aktivt deltagande i utveckling av kriterier för socialt ansvar för byggprodukter som har utvecklats inom det 

branschgemensamma webbverktyget Byggvarubedömningen.

Människorätts-
risker i kapital-  
investeringar

• Svanenmärkta fonder inom Bosparande.
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VÄSENTLIGA 
RISKER

HANTERING AV RISKER

Korruption vid 
markanskaffning,
upphandling av 
entreprenörer
och vid avtal

• HSB-gemensam uppförandekod för medarbetare som innefattar korruptionsprevention sedan 2017.
• Utbildning av medarbetare och beslutsfattare inom korruption och mutor är under utveckling och ska implementeras.
• Verktyg används för att säkerställa att alla leverantörer har F-skatt och är momsregistrerade samt kontrollera att de inte 
är	blufföretag.	Det	görs	också	kontroll	avseende	kopplingar	till	medarbetare	med	vissa	behörigheter	samt	styrelsen	i	
bolag.  Leverantörsbedömningssystem används för att uppmana stora leverantörer att utföra självskattning av sitt 
hållbarhetsarbete.

• System	för	klagomålshantering	när	det	gäller	betaltjänster	finns.
• Whistleblowersystem upprättat under 2018.

Klimatpåverkan 
och klimat- 
anpassning

• Energikartläggningar,	underhållsplaner	och	energieffektiviseringar	av	hyresfastigheter.
• Påbörjad utfasning av fossila drivmedel i fordonsparken (med elbilar, biogas, förnybar diesel).
• Leverans av energitjänster för minskning av brf’s energianvändning, bättre energiprestanda och sänkta 

energikostnader.
• Installation av solceller för elproduktion på hyresfastigheter.
• Införande av åtta hållbarhetsmål som omfattar byggprocessen, driftskedet och möjligheter för klimatsmart boende, 

ger inriktning för nyproduktionen bl.a. avseende minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. 
• HSBs	nyproduktion	miljöcertifieras	med	Miljöbyggnad	byggnadsbetyg	silver.	Vi	har	fortfarande	relativt	stor	negativ	

påverkan men har systematisk uppföljning och arbetar för att ständigt bli bättre med mål som omfattar hela 
värdekedjan från byggproduktion till möjligheter för klimatsmart boende.

• En resepolicy för att styra mot transportmedel med låg klimatpåverkan.

Farliga kemiska 
ämnen i 
byggprodukter

• HSBs	nyproduktion	miljöcertifieras	med	Miljöbyggnad	byggnadsbetyg	silver	vilket	bland	annat	innebär	att	HSB	
arbetar med utfasning och minimering av farliga kemiska ämnen genom att ställa krav på miljöbedömning och 
loggbok	i	webbverktyget	Byggvarubedömningen.	Ett	arbete	pågår	för	att	fler	produktgrupper	ska	omfattas	av	dessa	
krav.

• Vid renovering, om- och tillbyggnad av HSBs hyresfastigheter och vid projektledning för bostadsrättsföreningar 
används	Byggvarubedömningen	sporadiskt,	här	finns	behov	av	implementering	för	att	minimera	risken.

• Webbverktyget Chemgroup används för hantering av kemiska produkter i förvaltningsverksamheten (denna hjälper 
föreningarna att följa regelutveckling på kemikalieområdet, samt underlätta upprättande av kemikalielistor). Årliga 
undersökningar visar att mängden kemiska produkter i förvaltningen minskar och särskilt farliga ämnen fasas ut. 
Förbättringspotential	finns	dock	ytterligare	vad	gäller	riskbedömningar.

Avfall 
– minimering, 
cirkulering
och hantering

• Generella krav på god avfallshantering ställs vid nyproduktion och renovering av HSBs hyresfastigheter och 
bostadsrätter,	dock	finns	förbättringspotential	även	där.	En	enhetlig	och	jämförbar	avfallsstatistik	är	en	förutsättning	
för	att	kunna	identifiera	brister	och	åtgärder.	Ett	förbättringsarbete	med	att	följa	upp	avfallsstatistik	pågår.

• Vi arbetar kontinuerligt med förbättring av avfallshantering i brf:er och i våra egna lokaler.M
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Sedan 2017 har HSB en uppförandekod som gäller 
för samtliga entreprenörer och leverantörer med 
deras respektive underleverantörer. Koden är baserad 
på internationella regler och överenskommelser som 
exempelvis FN:s konvention mot korruption och 
Riodeklarationen om miljö och utveckling. 

Leverantörer och samarbetspartner får uppförande-
koden för signering och får själv skatta sin verksamhet 
inom de fyra områdena kvalitet, miljö, socialt ansvars-
tagande och affärsetik. I de fall leverantören inte 
lever upp till våra krav, ställer vi förbättringskrav. En 
utmaning i arbetet är de företag som jobbar med 
långa leverantörskedjor, där det kan vara svårt för vår 
leverantör att överblicka hela kedjan. Det förhindrar 

oss dock inte från att 
aktivt jobba för en säker 
leverans. 

Målet är att samtliga 
leverantörer där vi tecknar 
inköpsavtal på mer än 1 mkr/år ska underteckna  
vår uppförandekod för leverantörer och samarbets-
partner.

Av HSB Götas 44 större leverantörer har 23 tecknat 
HSBs uppförandekod. En stor del av inköpsvolymen 
sker genom vår centrala inköpsorganisation som finns 
under HSB Affärsstöd, och har då redan underteck-
nat koden. 

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete  
bygger på att alla intressenter känner till 
vilka regler och riktlinjer som gäller. Därför 
jobbar HSB efter ett antal koder och policyer. 
De är framtagna för att säkerställa att vi 
agerar rätt och fattar kloka beslut. 

RÄTT MODELL FÖR  
ATT GÖRA RÄTT

POLICY FÖR SPONSRING
Under 2019 har HSB tagit fram en policy för spons-
ring. Den ska minska risken för godtycklighet och 
underlätta beslut kring sponsringsfrågor. I policyn 
finns ett antal grundkrav uppställda, som exempelvis 
att föreningen eller organisationen bedriver en 
jämställd verksamhet och att de bedriver ett hållbar-
hetsarbete. All sponsring ska också kunna kopplas till 
ett värde för HSB.

Under året har vi bland annat sponsrat Wetterbyg-
den Basketballs CSR-projekt REACH, HV 71:s projekt 
”Min första HV-match” samt motionsarrangemanget 
Blodomloppet som syftar till att få fler att lämna blod.

Minst 20 procent av vår spronsring ska gå till 
sociala projekt. 

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

VISSELBLÅSAR 
FUNKTION

Sedan 2018 har HSB ett visselblåsarsys-
tem som är gemensamt för hela Sverige. 
Systemet gör det möjligt för alla att ano-

nymt kunna rapportera misstankar om det 
förekommer oegentligheter inom HSB. 

Rapporteringen sker via en extern tredje 
part, PwC. Hittills har inga oegentligheter 

rapporterats via funktionen 
vad gäller HSB Göta.
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POLICY FÖR HÅLLBARA  
PLACERINGAR
HSB Göta har antagit en policy som innebär att alla 
placeringar ska ske i välkända och välrenommerade 
bolag som har ett uttalat ansvar för hållbarhet, 
klimat och miljö. Placering i verksamheter 
som har stor negativ påverkan socialt 
eller miljömässigt bör undvikas.

UPPFÖRANDEKOD  
FÖR MEDARBETARE
Bygg- och fastighetsbranschen, med stora investering-
ar och komplexa affärer, är en av de mest utsatta 
branscherna gällande korruption. Motverkande av 
korruption i alla dess former är ett ständigt pågående 
arbete i en kooperativ verksamhet där medlemmars 
tillgångar hanteras. Det kan vara mutor, illojal kon-
kurrens, intressekonflikter, bedrägerier, förskingring, 
så kallade kickbacks samt väntjänster. Genom att 
utbilda och föra en kontinuerlig dialog så att samtliga 
medarbetare är väl införstådda med organisationens 
värderingar är nödvändigt. 

Därför jobbar vi efter etiska riktlinjer samt en 
Uppförandekod som är antagen av HSBs förbunds-
styrelse. Det är två verktyg för att frågan om etik och 
moral ska tas på stort allvar. Det är varje chefs ansvar 
att göra våra riktlinjer kända och att de efterlevs av 
medarbetarna.

Under året har styrelse, ledning och medarbetare 
fått information om våra etiska riktlinjer och vår 
uppförandekod. Utbildning i antikorruption är 
planerad till 2020. 

HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och 
HSBs Varumärkesriktlinjer är de tre viktigaste styr-
dokumenten i organisationen. De fungerar som 
verktyg för lärande, utvecklings- och verksamhets-
styrning och är bindande för hela verksamheten. 
HSBs strategi för hållbar tillväxt och hållbarhets-
mål är en integrerad del av HSBs kompass och 
utgör en grund för HSB Götas verksamhet. 

STYRNING  
I HSB

HSBs KOMPASS
Rymmer vision, uppdrag och strategier med 
övergripande nyckeltal för en samordnad, hållbar 
och gemensam utveckling. HSBs kompass omfattar 
HSB-föreningar, HSB-nationella bolag samt HSB 
Riksförbund.

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och 
transparent organisation. Ger stöd till bland annat  
styrelse och valberedning samt medlemmars rätt till 
	insyn	och	inflytande.	Ska	också	bidra	till	att	HSB	
styrs	på	ett	för	medlemmar	så	effektivt	sätt	som	
möjligt.

HSBs VARUMÄRKESRIKTLINJER
Innehåller riktlinjer och stöd för att HSB-organisa-
tionen ska vårda, utveckla och använda det 
gemensamma	varumärket	på	ett	effektivt	och	 
korrekt sätt.

HSBs ANSVAR
Därutöver	finns	HSBs	Ansvar,	som	är	den	gemen		- 
samma samlingen av policyer och riktlinjer. De  
fungerar som stöd vid tillämpning av lagstiftning  
och regelverk. Exempel är policyer kring uppförande - 
koder, hantering av personuppgifter, ansvarsfulla 
investeringar samt mot kränkningar och 
trakasserier.

ARBETSMILJÖ EXTERNT 
 

Antal arbetsrelaterade skador      11 st 
 

Antal förlorade arbetsdagar till följd av  
arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor   23 st
 

Total sjukfrånvaro (arbetsrelaterad  
+ ej arbetsrelaterad)      2 243 h
 

Antal arbetsrelaterade dödsolyckor      0 st
 

Siffror	gällande	2019
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Totalt utsläpp, ton CO2 1813 1855 1958 1926 2031 2397 3196 2584 3563 3847 2815

HSBs Klimatmål, kg 
CO2/atemp 7,53 7,60 7,94 7,73 8,55 11,08 13,91 21,41 18,44 19,67 17,34

HSBs Klimatmål i 
förhållande till basår, 
%

–58 -58 -56 -57 -53 -39 -23 -31 2 9 -4

Energiförbrukning,  
kWh/Atemp 116 120 124 122 125 137 133 129 142 128 132

Nyproduktion*
kgCO2e/BTA 3,1 * 4,1

Energiintensitet, 
nyproduktion kWh/
atemp 

58 71 64

HSBs klimatmål mäts mot nyckeltalet kilo koldioxidekvivalenter per uppvärmd yta (kgCO2e/Atemp, graddagskorrigerat).
Målet i HSBs Klimatavtal är en minskning av klimatpåverkan till 2023 med 75 procent jämfört med basåret 2008 och nära noll år 2030.
*För nyproduktion påbörjades klimatredovisning 2017, för 2018 saknas uppgift.

KLIMATREDOVISNING – NYCKELTAL

ENERGIFRÅGAN I FOKUS 
Miljö- och klimatfrågan är högt på agendan hos HSB Göta och 
under	året	har	flera	investeringar	gjorts	för	att	minska	vårt	
klimatavtryck.	Stort	fokus	har	legat	på	energieffektiviseringar,	
såväl i våra fastigheter som i vår vardag. 

SMARTARE RESOR
Resor är en stor bov när det kommer till koldioxidut-
släpp. Därför har vi på HSB under året utvecklat 
möjligheterna till mer hållbara resor. Andelen el- och 
hybridbilar ökar och utgör i dag 23 av 151. Vi har  
köpt in en el-lådcykel som gör det möjligt för förvalt-
ningen att ta cykeln ut på uppdrag i stället för bilar. 
Vi jobbar också för att underlätta för våra medlem-
mar att välja elbil genom att installera och planera för 
laddstolpar till samtliga nybyggen. Vi håller också 
träffar ute i bostadsrättsföreningar för att informera 
om hur man går tillväga för att installera laddstolpar i 
befintliga områden. Vid vårt huvudkontor har vi i 
dagsläget flera laddstolpar. Beslut är också fattat att vi 
årligen ska investera i laddstolpar för en miljon 
kronor i egenägda fastigheter. När det arrangerades 
en stor Elbilskonferens i Jönköping i april var HSB 
samarbetspartner och fick chans att lyfta fram våra 
satsningar för en intresserad publik. 

SATSNING PÅ ENERGI 
KARTLÄGGNING
Under året har Mattias Törnell 
anställts som projektledare inom 
hållbarhet. En av hans huvuduppgif-
ter är att arbeta med Lag om energi-
kartläggning, som HSB Göta lyder under. Genomför-
ande av energikartläggningar är en viktig grund för 
att sedan kunna göra rätt energisatsningar. 

SNÄLLARE ENERGI
HSB Göta har ett mål om att energiförbrukningen 
ska minska med i snitt två procent per år.  
Vi genomför också en medveten satsning på förnybar 
energi och ett mål i vår affärsplan är att vi ska inves-
tera i solenergi på egenägda fastigheter med två 
miljoner kronor årligen. Vi har under året färdigställt 
solcellsinvesteringen på vårt huvudkontor i Jönkö-
ping samt Rotundan 2 i december i Jönköping samt 
Husaren 3 (Hus 1) i Halmstad. Under 2019 produce-
rade vi fram till den 31 december 61.561,7 kWh solel. 
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KLIMATPÅVERKAN SCOPE

Aktivitet Ton 
CO2e

SCOPE 1: DIREKTA UTSLÄPP FRÅN EGENÄGDA KÄLLOR 221,1

Servicebilar, traktorer och arbetsredskap 221,1

   

SCOPE 2: INDIREKTA UTSLÄPP AV INKÖPT EL, VÄRME 
OCH KYLA

1324,0

El, nordisk residualmix 25,3

El, ursprungsmärkt förnybar 153,8

Uppvärmning 1144,1

  

SCOPE 3: ÖVRIGA INDIREKTA UTSLÄPP 267,5

Tjänsteresor 92,7

Produktion av energibärare

– Uppvärmning 137,5

– Servicebilar, traktorer och arbetsredskap 37,3

TOTALT 1813

KLIMATPÅVERKAN
%  FÖRDELNING FRÅN UTSLÄPPSKÄLLORNA

  Uppvärmning, egna fastigheter 69,5%

  Servicebilar, traktorer och 
     arbetsredskap

14,2%

  Elanvändning, egna fastigheter 8,2%

  Tjänsteresor 5,1%

  Uppvärmning och el, kontor och     
     lunchrum

3,0%

AVFALLSREDOVISNING

TON AVFALL AVFALL 
TON

ÅTER 
ANVÄNDNING

MATERIAL
ÅTERVINNING % FÖRBRÄNNING % DEPONI %

Källsorterat för materialåtervinning 
(plast, gips, skrot, metall m m) 130,4 100%

Källsorterat för energiåtervinning 
(brännbart, trä, papper, wellpapp) 206,3 100%

Osorterat/blandat avfall 283,4 100%

Deponi 12,7 100%

Fyllnads-/schaktmassor (betong, sten, tegel, inerta massor) 55,9 100%

Farligt avfall och elavfall (färg, ljuskällor, aerosoler) 10,86 50% 50%

MINSKAD ENERGIPÅVERKAN
Under 2019 minskade vi vår energi - 
påverkan med tre procent jämfört med 
2018 och 15 procent från år 2008.  

3% 
EGENTILLVERKAD SOLEL
Under 2019 

61 561 kWh
ANDEL MILJÖFORDON
El, elhybrid, gas 

21%
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KATEGORI KÄLLOR

SCOPE 1

Uppvärmning Olja Emissionsvärden och värmevärden 2019,  
Naturvårdsverket och SMED

Gas Emissionsvärden och värmevärden 2019,  
Naturvårdsverket och SMED

Drivmedel Bensin Miljöfaktaboken 2011, uppskattade 
emissionfaktorer för bränslen, el, värme och 
transporter

Alkylatbensin Energimyndigheten

Diesel Miljöfaktaboken 2011, uppskattade 
emissionfaktorer för bränslen, el, värme och 
transporter

Preem evolution diesel Klimatprestanda för Preems 
drivmedelsprodukter 2019

St1 Diesel RE+ St1, 2018, Naturvårdsverket och SMED 2019

Circle K Miles Diesel Bio Circle K miles diesel bio produktbeskrivning, 
2018

OKQ8 Diesel Bio+ Hållbara Drivmedel 2018/19, OKQ8

Naturgas Emissionsvärden och värmevärden 2019, 
utgivna av Naturvårdsverket och SMED

Biogas Emissionsvärden och värmevärden 2019, 
utgivna av Naturvårdsverket och SMED

Fordonsgas Emissionsvärden och värmevärden 2019, 
utgivna av Naturvårdsverket och SMED

SCOPE 2

El El (residualmix) Energimarknadsinspektionen, 2019

El ursprungsmärkt förnybar Grexel Systems Ltd, mail 2012-08-13

El egenägd solel HSB egen emissionsfaktor

Fjärrvärme Fjärrvärme Energiföretagen Sverige 2019, enligt metod 
överenskommelse	i	Värmemarknadskommittén.	

SCOPE 3 

Flyg BEIS, 2019, Government conversion factors for 
greenhouse gas company reporting. UK 
Department for Business, Energy & Industrial 
Strategy (BEIS)

Tåg Eltåg HSB egen emissionsfaktor, konservativ jämf SJ

Bränslen SMED – Svenska MiljöEmissionsData, 2018. 
Emissionsfaktorer och värmevärden 2017. 
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket.

Bränsleför-
brukning km

Sveriges Statistiska Centralbyrå 2016; 
Trafikverket,	2016,	PM	vägtrafikens	utsläpp;	
miljofordon.se,
2018, WTW-utsläpp per km för elbilar.

Produktion av 
bränslen 

Miljöfaktaboken 2011, Uppskattade 
emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och 
transporter A08-
833 och produktblad från Preem, 2018; Circle K, 
2018; OKQ8 2018.

Fjärrvärme, 
produktion 
och transport 
av bränslen

Energiföretagen Sverige 2019, enligt metod 
överenskommelse	i	Värmemarknadskommittén.

VÄXTHUSGAS GLOBAL WARMING 
POTENTIAL (GWP)

Koldioxid (CO2) 1

Metan (CH4) 25

Dikväveoxid  (N2O) 298

Vätefluorkolförening	
(HFC-23) 14 800

Svavelhexafluorid	(SF6) 22 800

Kvävetrifluorid	(NF3) 17 200

… Max-Göran 
Forsström, ordfö-
rande i Brf Orion i 
Nässjö. Er förening 
tilldelades HSB Göta Klimatpris 2019, 
ett pris som delas ut till bostadsrättsför-
eningar som har gjort en insats för att 
minska sin klimatpåverkan. Klassisk 
sportfråga, hur känns det?
– Det känns förstås jätteroligt att vi får 
pris för vårt arbete. Tankar om ener-
giförsörjning och vad vi kunde göra 
mer för att påverka klimat och miljö 
har vi haft med sedan länge.

Vad ligger bakom utmärkelsen?
– Vi har haft en bred satsning på flera 
projekt som dels gagnar alla våra 
medlemmar, och som samtidigt 
innebär en minskad påverkan på 
klimatet.

Vilka klimatåtgärder har ni gjort?
– Det började med en helt ny värme-
anläggning 2014, som ger en bespa-
ring på mellan 60 000 och 70 000 
kronor per år. Sedan har vi fyllt på 
efter hand med solceller på taket, 
laddstolpar till bilar, nya fönster, 
LED-belysning i trapphusen och inte 
minst en eldriven flakmoped till vår 
vaktmästare.

Vad är viktigt att tänka på om en 
förening vill minska sin klimatpåver-
kan?
– Att ha en plan och jobba långsiktigt, 
men i ett brett perspektiv. Starta med 
en riktig inventering; Vad har vi i dag 
och vart vill vi komma?

Några tips till andra föreningar som vill 
ta nästa steg i ett hållbart boende? 
– Ta tid att prioritera och tänka 
mellan projekten. Ha en start och ett 
mål, men glöm inte vägen däremel-
lan. Dessutom är en underhållsplan 
riktigt viktig så man vet var priorite-
ringen ligger. Och var transparent 
gentemot medlemmarna, det är A 
och O.

HALLÅ DÄR…

KLIMATREDOVISNING 2019, KÄLLOR FÖR EMISSIONSFAKTORER

Global warming potential 
(GWP) är ett mått på 
förmågan hos en
växthusgas att bidra till 
växthuseffekten	och	den	
globala uppvärmningen.

Skalan är relativ och 
jämför den aktuella gasens 
klimatpåverka	med	effek-
ten av samma mängd 
koldioxid.

GLOBAL WARMING POTENTIALVÄRDEN
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UPPLYSNING BESKRIVNING KOMMENTAR SIDA

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn HSB Göta ek för, orgnr: 726000-4044

102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster 8

102-3 Huvudkontorets lokalisering Jönköping

102-4 Länder där organisationen har verksamhet Sverige

102-5 Ägarstruktur och organisationsform 8

102-6 Marknader som organisationen är verksam på Jönköpings län, delar av Södra Älsborgs län,
Hallands län med undantag av Kungsbacka

21

102-7 Organisationens storlek 8

102-8 Information om anställda och andra som 
arbetar för organisationen

8–12, 26–27

102-9 Leverantörskedja 32

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation 
och leverantörskedja

Inga väsentliga förändringar.

102-11 Försiktighetsprincipen 30

102-12 Externa initiativ om hållbarhet som 
organisationen stödjer/omfattas av

Fossilfritt Sverige, Färdplan för klimatneutral och 
konkurrenskraftig byggsektor, BeBo (Energimyndighetens 
beställargrupp	för	energieffektiv	flerbostadshus),	BoTryggt	
2030 (initiativ för säkra och trygga städer), Sveby 
(branchstandard för energi i byggnader), Global Compact, 
Färdplan för fossilfri uppvärmningssektor.

102-13 Medlemskap i organisationer HSB Göta är medlem i CSR Småland, Klimatrådet 
Jönköpings län, Coompaniom Jönköpings län och Sjuhärad, 
Företagarföreningen, ABF Västra Småland, Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv. HSB är också medlem i Sweden Green 
Building	Council	(miljöcertifiering	byggnader),	
Byggherrarna, Byggvarubedömningen (miljöbedömning 
byggprodukter),	We	Effect	(internationellt	bistånd),	Svensk	
Solenergi, Global Utmaning (tankesmedja för hållbart 
samhälle), NMC Nätverket för hållbart näringsliv, Institutet 
Mot Mutor (IMM).

Strategi

102-14 Uttalande från ledande befattningshavare 4, 6

102-15 Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 28, 30, 31

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer 8, 9, 12, 32, 
33

Styrning

102-18 Styrningsstruktur 33

Intressentengagemang

102-40 Lista över intressentgrupper 28–29

102-41 Kollektivavtal 12, 27

102-42 Identifiering	och	urval	av	intressenter 28–29

102-43 Metoder för intressentdialog 28–29

102-44 Viktiga frågor som lyfts 28–29

Om redovisningen

102-45 Enheter	som	ingår	i	den	finansiella	
redovisningen

76

GRI-INDEX
GENERELLA UPPLYSNINGAR
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UPPLYSNING BESKRIVNING KOMMENTAR SIDA

EKONOMISKA STANDARDER

Anti-korruption

205-2 Kommunikation och utbildning i 
anti-korruptionspolicies och rutiner

33

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

28, 29, 33

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 28, 29, 33

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

28, 29, 33

MILJÖMÄSSIGA STANDARDER

Energi

CRE1 Energiintensitet för byggnader. Nyckeltal kWh/
Atempt.

Omfattar HSBs hyresfastigheter och HSBs nyproduktion 34–35

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

17, 21, 23, 
25, 34, 35

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 17, 21, 23, 
25, 34, 35

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

17, 21, 23, 
25, 34, 35

Utsläpp till luft

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) Omfattar HSB internt (bränsle för egenägd uppvärmning, 
egenägda fordon och tjänstebilar): HSB klimatberäknar 
enligt den internationella beräkningsstandarden 
Greenhouse Gas Protocol.

34–35

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 
2)

Omfattar HSB internt (köpt el, fjärrvärme och fjärrkyla), 
hyresfastigheter och lokaler.

34–35

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 
3)

Omfattar	HSB	internt	(milersättning	för	förmånsbilar,	flyg,	
tåg, produktion av energibärare). Nyproduktion 
(energianvändning på arbetsplatserna) redovisas separat.

34–35

305-4 Utsläppsintensitet växthusgaser
Nyckeltal: kgCO2/Atempt

Omfattar Scope 1-3 sammanlagt. För nyproduktion 
redovisas kgCO2e och för övrig verksamhet kg CO2e/atemp

34–35

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

17, 21, 23, 
25, 24, 35

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 17, 21, 23, 
25, 24, 35

UPPLYSNING BESKRIVNING KOMMENTAR SIDA

102-46 Definition	av	redovisningens	innehåll	och	
frågornas avgränsning

39

102-47 Lista över väsentliga frågor 28–29

102-48 Förändringar av information

102-49 Förändringar i redovisningen

102-50 Redovisningsperiod 20190101 - 20191231

102-51 Publicering av senaste redovisningen 2019

102-52 Redovisningscykel Kalenderår

102-53 Kontaktperson för redovisningen Ulrika Malmsten-Persson

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standarder Redovisningen följer GRI Standards på core-nivå.

102-55 GRI-index 37–39

102-56 Externt bestyrkande Ej externt granskad.

VÄSENTLIGA FRÅGOR
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UPPLYSNING BESKRIVNING KOMMENTAR SIDA

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

17, 21, 23, 
25, 24, 35

Utsläpp till vatten och avfall

306-2 Avfall per typ och hanteringsmetod Omfattar vikt bygg- och rivningsavfall från nyproduktion.  
HSB använder Sveriges Byggindustriers avfallsfraktioner 
som bas för datasammanställning.

35

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

31, 34, 35

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 31, 34, 35

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

31, 34, 35

Leverantörsbedömning miljö

308-1 Andel leverantörer som utvärderats enligt 
kriterier för miljö

32

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

23, 25, 
31,32

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 23, 25, 
31,32

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

23, 25, 
31,32

SOCIALA STANDARDER

Hälsa och säkerhet i arbetet

403-2 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbets  dagar, frånvaro samt arbetsrelaterade 
dödsolyckor

HSB använder Arbetsmiljöverkets indelning för typ av 
skador

12, 26, 27, 
33

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

12, 26, 27, 
30

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 12, 26, 27, 
30

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

12, 26, 27, 
30

Mångfald och likabehandling

405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och anställda Omfattar HSB internt (styrelse, ledning och medarbetare). 
HSB gör avsteg på personalkategori. SCB-metoden 
används.

27

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

24, 26, 39

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 11, 12, 21, 24, 
26–28

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

11, 12, 21, 24, 
26–28

Social leverantörsbedömning

414-1 Andel leverantörer som granskats utifrån sociala 
kriterier

32

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och 
frågans avgränsning

23–25, 
28–32

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 23–25, 
28–32

103-3 Hur HSB Göta utvärderar hanteringen och 
resultat av utvärderingen

23–25, 
28–32

REDOVISNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Hållbarhetsrapporten omfattar verksamheten i HSB Göta Ekonomisk Förening med dotterbolagen HSB FastighetsFörvalt-
ning Göta AB och HSB Gambrinus AB och de aktiviteter/verksamheter som har mest betydelse och påverkan ur ett hållbar-
hets-perspektiv. HSB Göta samlar själv in data för denna rapport. Vissa avgränsningar har gjorts för vissa GRI-indikatorer 
och de beskrivs i GRI-index ovan. 
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	HSB Årsredovisning 2019_200415 25
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