
HÅLLBARHETS- 
RAPPORT
Att jobba med hållbarhetsfrågor har
blivit allt viktigare på senare år och är  
numera en självklarhet för oss på HSB 
Göta. Vi har en uttalad strategi för hur  
vi ska minimera vår klimatpåverkan  
och verka för en mer hållbar utveckling.  
Och det gör vi med stolthet. Vår  
utgångspunkt är de mål som finns  
i FN:s Agenda 2030 och vår målbild är 
tydlig: vi ska ska verka för ett hållbart 
samhälle! 
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ENERGI OCH KLIMAT
HSBs klimatmål har varit att minska klimatpåverkande 
utsläpp med 75% till år 2023. Men under 2021 fattade 
förbundsstyrelsen i HSB beslut om ett nytt och mer 
ambitiöst klimatmål. 2040 ska HSB ha netto-noll 
klimatpåverkan genom hela värdekedjan. 

ENERGI: ANVÄNDNING OCH EFFEKTIVISERING
HSB Göta har ett högt satt energimål som säger att vi 
ska minska vår energianvändning med 2% per år. 
2021 minskade energianvändningen med 1,1%. Detta 
uppnåddes främst genom injustering av temperatur 
och förbättrad styrning av värme i våra fastig-heter. 
Andra energiåtgärder som också bidragit till minsk-
ningen är byte av belysning, termostater samt förbätt-
ring av ventilationssystem. Vi har dock konstaterat en 
hög användning av tappvarmvatten under både 2020 
och 2021, troligtvis beroende av att många har arbetat 
hemifrån under pandemin. Vi ser detta som huvud-
saklig orsak att vi inte har nått vårt mål om en  
minskad energianvändning på 2%. 

I handlingsplanen för 2022 har vi ett stort antal 
energieffektiviserande åtgärder, men för att minska 
energianvändningen i omfattning för att uppnå 
2%-målet behöver också varmvattenförbrukningen 
komma ner på normala nivåer. Vi kommer därför att 
kommunicera olika tips på hur man kan spara på 
varmvattnet under året till våra hyresgäster.  

Under 2021 har vårt energiledningssystem  
certifierats enligt ISO 50 001. Den externa revisionen  
genomfördes i september 2021 och i början på 2022 
har vi nu erhållit godkänt certifikat. Kortfattat inne-
bär detta att vi har utsett en energiledningsgrupp som 
bevakar vårt arbete med att uppnå vårt energimål och 
energianvändning. Man bevakar också gällande 
lagkrav, kommande lagförändringar samt till exempel 
möjliga stöd för energieffektivisering. Utöver den 
externa tredjepartsrevisionen utförs också interna 

revisioner för att säkerställa att våra rutiner efterlevs. 
Under 2021 har 56 energideklarationer genom-

förts för egna hyresfastigheter. De är en viktig del för 
uppfyllandet av Lag om energikartläggning i stora 
företag, som HSB Göta lyder under. Kartläggningen 
inrapporteras till Energimyndigheten årligen. I 
denna är våra energideklarationer grunden för att ta 
fram åtgärdsförslag och potential för fortsatt förbätt-
ring av energiprestandan.

 
KLIMATPÅVERKAN
HSB Göta har i egen verksamhet minskat klimat-
påverkan med 65% sedan 2008. Det innebär en 
minskning med 4% under 2021. Ett väsentligt bidrag 
till detta är ökad övergång till drivmedlet HVO istället 
för diesel, vilket har minskat utsläppen med ca 1%. 
Totalt har 18 kbm HVO tankats under 2021. Detta 
kan jämföras med tankning av diesel som uppgick till 
94 kbm. Här finns ytterligare potential till övergång 
till förnybara drivmedel.

Under 2021 byttes avtal för naturgas mot biogas 
för en fastighet i Gislaved. Detta innebar en minsk-
ning med knappt 2% av utsläppen.

Ökad energieffektivisering samt viss förbättrad 

PRODUCERAD SOLENERGI
Under 2021.

85,27 MWh
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klimatprestanda för fjärrvärmen i Borås, Jönköping 
och Halmstad bidrog med en minskning med 1%  
av utsläppen.

UPPVÄRMNING
Uppvärmningen av våra fastigheter är den enskilt 
största utsläppsposten. Till viss del kan vi energieffek-
tivisera och därmed minska mängden inköpt energi 
som då leder till mindre klimatpåverkan. Men att 
fjärrvärmen utvecklas så att klimatpåverkande utsläpp 
minskar är helt avgörande för om vi ska nå vårt 
klimatmål. Vi håller därför dialog med fjärrvärme-
bolagen i vårt verksamhetsområde för att framföra 
vårt intresse och visa på vårt behov av till exempel ny 
teknik för en klimatförbättrad fjärrvärme. Vi diskute-
rar också hur vi kan bidra genom att ytterligare 
uppmuntra exempelvis sortering av plast till åter-
vinning i stället för att den hamnar i det brännbara 
materialet.   

HSBs klimatmål har varit att minska klimatpåver-
kande utsläpp med 75% till år 2023. Men under 2021 
tog HSBs förbundsstyrelse beslut om ett nytt och mer 
ambitiöst klimatmål. 2040 ska HSB ha netto-noll 
klimatpåverkan genom hela värdekedjan och vara 
anpassat till ett förändrat klimat. I det nya klimatmå-
let kommer alltså även HSBs bostadsrättsföreningars 
klimatpåverkan i form av el och värme räknas med, 
medarbetares pendlingsresor, samt klimatpåverkan 
vid nyproduktion samt ombyggnation. Första beräk-
ningen enligt denna utvidgade systemgräns kommer 
att utföras under 2022. 

Uppvärmning, egna fastigheter (73%)
Elanvändning, egna fastigheter (13%)
Uppvärmning och el, kontor och lunchrum (9%)
Servicebilar, traktorer och arbetsredskap (4%)
Tjänsteresor (1%)

KLIMATPÅVERKAN,  
% – FÖRDELNING FRÅN UTSLÄPPSKÄLLOR

ANDEL MILJÖFORDON
El, elhybrid, gas. 

31%
ELBILAR FÖRBRUKAT I KWH
vilket motsvarar ca 37 500 mil eller nio 
varv runt jordklotet med elbil!

63 880 kWh
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2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Totalt utsläpp, ton CO2 1 639 1 632 1 813 1 855 1 958 1 926 2 031 2 397 3 196 2 584 3 563 3 847 2 815 2 859

HSBs Klimatmål, kg 
CO2/atemp 6,42 7,11 7,53 7,60 7,94 7,73 8,55 11,08 13,91 21,41 18,44 19,67 17,34 18,11

HSBs Klimatmål i 
förhållande till basår, % -65 -61 –58 -58 -56 -57 -53 -39 -23 -31 2 9 -4 0

Energiförbrukning,  
kWh/atemp 116 118 116 120 124 122 125 137 133 129 142 128 132 136

Nyproduktion*
kgCO2e/BTA * * 3,1 ** 4,1 Utsläpp under byggtiden (Fjv+el)

Energiintensitet, 
nyproduktion kWh/
atemp 

* * 58 71 64 Avser under året färdigställda projekt, energiberäkning

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.
* Ingen färdigställd nyproduktion under 2020–2021.
**För nyproduktion påbörjades klimatredovisning 2017, för 2018 saknas uppgift.

KLIMATREDOVISNING – NYCKELTAL

KLIMATPÅVERKAN SCOPE

Aktivitet Ton 
CO2e

SCOPE 3: ÖVRIGA INDIREKTA UTSLÄPP 247,24

Tjänsteresor 68,45

Produktion av energibärare

– Uppvärmning 145,48

– Servicebilar, traktorer och arbetsredskap 33,31

TOTALT, VERKLIGT VÄRDE 
TOTALT, GRADDAGSKORRIGERAT VÄRDE

1 639,67 
1 673,71

Aktivitet Ton 
CO2e

SCOPE 1: DIREKTA UTSLÄPP FRÅN EGENÄGDA KÄLLOR 179,44

Uppvärmning 0,87

Servicebilar, traktorer och arbetsredskap 178,57

   

SCOPE 2: INDIREKTA UTSLÄPP AV INKÖPT EL, VÄRME 
OCH KYLA 1 212,99

El, ursprungsmärkt förnybar 150,99

Egenproducerad solel 0,00

Uppvärmning    1 062

AVFALLSREDOVISNING

TON AVFALL AVFALL 
TON

ÅTER- 
ANVÄNDNING %

MATERIAL-
ÅTERVINNING % FÖRBRÄNNING % DEPONI %

Källsorterat för materialåtervinning 
(plast, gips, skrot, metall m m) 3,68 100%

Källsorterat för energiåtervinning 
(brännbart, trä, papper, wellpapp) 47,4 100%

Osorterat/blandat avfall 21,62 100%

Deponi 0

Fyllnads-/schaktmassor (betong, sten, tegel, inerta massor) 258,58 100%

Farligt avfall och elavfall (färg, ljuskällor, aerosoler) 0,34 100%
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KÄLLOR

SCOPE 1

Bränslen
för uppvärmning

Emissionsvärden och värmevärden 2021, utgivna av 
Naturvårdsverket och SMED (Svenska MiljöEmissionsData).

SCOPE 2

El Energimarknadsinspektionen, 2021 och Grexel SyStems Ltd.

Fjärrvärme Energiföretagen Sverige 2020, enligt metod överenskommelse 
i Värmemarknadskommittén.

Fjärrkyla Insamlad data från svenska fjärrkyleleverantörer 2021, enligt 
statistik från Svensk Fjärrvärme, South Pole databas.

SCOPE 3 

Flyg BEIS (2021) Government conversion factors for greenhouse gas 
company reporting. UK Department for Business, Energy & 
Industrial Strategy (BEIS).

Privatbil, tjänstebil och 
förmånsbil (milersättning) 

Naturvårdsverket och SMED (2021); Trafikverket 2017, Handbok 
för vägtrafikens luftföroreningar; Naturvårdsverket och IVL (2021), 
Verktyg för beräkning av personresors klimatutsläpp.

Övriga tjänsteresor Naturvårdsverket och IVL (2021), Verktyg för beräkning av 
personresors klimatutsläpp.

Produktion energibärare Miljöfaktaboken 2011 Uppskattade emissionsdaktorer för 
bränslen, el, värme och transporter A08-833..

Beräkningarna innefattar utsläppen från växthusgaserna koldioxid (CO2), metan (CH4), 
dikväveoxid (N2O), vätefluorkolföreningar (HFCs), perfluorkolväten (PFCs), svavelhexafluorid 
(SF6) och kvävetrifluorid (NF3).

KLIMATREDOVISNING 2020, KÄLLOR FÖR EMISSIONSFAKTORER  
OCH FAKTORER FÖR GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP)

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

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

Skalan är relativ och jämför den aktuella 
gasens klimatpåverka med effekten av  
samma mängd koldioxid.

GLOBAL WARMING  
POTENTIAL-VÄRDEN
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HSB BRF FALKEN VANN HSB 
GÖTA HÅLLBARHETSPRIS 2021
HSB Götas Klimatpris blev från och med 
2021 ett hållbarhetspris. För att vinna gäller 
det alltså numera att leverera ur hållbar-
hetens samtliga perspektiv. Och det har 
bostadsrättsföreningen HSB brf Falken  
i Nässjö gjort.

”Kaffe och bulle är också viktigt”. Så lyder ett bevingat 
citat ur succéfilmen Så som i himmelen. Och visst 
ligger det något i det, att vi uppnår positiva effekter 
av sociala sammanhang. Det är en hållbarhetsaspekt 
som HSB brf Falken i Nässjö tagit fasta på.

– Vi tycker det är viktigt att vår förening erbjuder 
de boende möjligheter att träffas och trivas här i 
husen. Därför har vi gjort stora satsningar på att 
iordningsställa lokaler för ändamål som uppmuntrar 
till det, säger Sylve Jergefelt och Leif Roos, ordföran-
de respektive sekreterare i brf Falken. 

När pandemin gjorde sitt inträde kom tyvärr en del av 
aktiviteterna på skam, men under hösten 2021 vågade 
man återuppta delar av dem under ordnade former, 
något som uppskattats av de boende. Det finns en 
trivselkommitté i föreningen som till exempel arrang-
erar ”Onsdagsträffar”, en stunds samvaro med fika 
och program i form av en föreläsare eller annan 
inspiratör. Och på torsdagar är det damerna som 
intar bastun medan det är herrarnas tur på fredagen. 

I fastigheterna, som uppfördes mot slutet av 60-talet, 
är källarplanen utrustade med skyddsrum. 

– Efter en besiktning av MSB fick vi tillåtelse att 
bygga om delar av ytorna så att de blev mer använd-
bara för oss boende. Vi hade även fler ytor som inte 
användes. Då passade vi på att bygga ut ett omkläd-
ningsrum i anslutning till gym och bastu samt en 
gemensamhetslokal som vi kallar ”Falkenrummet”. 
Och allt är tillgänglighetsanpassat så att alla medlem-
mar oavsett ålder och förmågor kan vistas där,  
berättar Sylve. 

Gymmet installerades redan för 15 år sedan, men har 
nu fräschats upp och moderniserats. 

– Gymmet är välanvänt och det är ju positivt för 
hälsan. Vi vill också tro att det är närmare till hands 
att nyttja både gym, bastu och gemensamhetslokaler 
om de håller en bra standard och är välstädade. Då 
tar man också sitt ansvar och håller dem i samma fina 
skick, instämmer de båda herrarna. 

Vi lämnar det sociala sammanhanget för en stund för 
att titta mer på vad föreningen har gjort för satsning-
ar för att minska sin klimatpåverkan. Solceller instal-
lerades 2018 och en uppföljning visar att man ganska 

Leif Roos (t v) är sekreterare och Sylve Jergefelt orförande i 
brf Falken som tilldelats HSB Götas Hållbarhetspris 2021. 
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Juryns motivering
”Genom ett väl strukturerat underhållsarbete över tid samt 
goda sociala initiativ för föreningens medlemmar, har man 

visat på stort ansvarstagande för såväl plånbok som 
människa och miljö. HSB brf Falken har bestämt sig för att 

vara en hållbar bostadsrättsförening och tilldelas därför HSB 
Götas Hållbarhetspris 2021.” 

exakt uppnår den utlovade kostnadsminskningen och 
återbetalningstiden på nio år ser ut att hålla. Samtliga 
fönster har bytts ut och balkonger och uteplatser har 
glasats in. Belysningen i gemensamma ytor har bytts 
ut till mer energisnål LED och med närvarostyrning. 
De båda fastigheterna har underliggande garage med 
parkeringsplatser för samtliga lägenheter och frågan 
om installation av laddboxar besvaras lika fort som 
den ställs:  

– Vi har inte haft någon efterfrågan på detta, men 
har så klart undersökt vad det skulle innebära. Så vi 
har bra koll och är införstådda med att det kan kom-
ma på tal förr eller senare, säger Sylve.

Utöver de energi- och kostnadsbesparande åtgärderna 
har man bytt ut samtliga sex hissar och renoverat 
hissrummen, sett över ventilationssystemen, bytt 
låssystem i entréer och gemensamma utrymmen, 
installerat nya värmeväxlare samt vattenledningar. 

– Vi håller på med en relining av avloppsstam-
marna och i princip är vi klara med alla lägenheter, 
nu återstår källarplanet.

Styrelsen har en underhållsplan på cirka fem års sikt. 
– Den hanteras löpande och vi gör vad som behö-

ver göras och vad vi bedömer att föreningen har råd 

med. Vår förening har en god ekonomi och be-
låningsgraden är låg. Trots alla investeringar har vi 
inte behövt justera avgifterna på flera år, säger Sylve.

Vår rundtur i fastigheterna går mot sitt slut. Några 
boende passerar vid entrén och hälsar vänligt.  
Stämningen känns god. 

–  Antagligen är trivselfaktorn ovanligt hög här i 
huset. Det är låg omsättning på bostadsrätterna och 
flera är de jubilarer som genom åren uppmärksam-
mats för antingen sin aktningsvärda ålder eller ett 
långt och troget medlemskap. Det får vi se som ett 
gott betyg, avrundar Sylve och Leif.

Catharina Runnö, medlemsansvarig på 
HSB Göta tillsammans med Sylve 
Jergefeldt (mitten) och Leif Roos. 

HSB brf Falken i Nässjö
• Två centralt belägna 

fastigheter.
• 62 lägenheter, 3–5 rok.
• En lokalhyresgäst samt ett 

antal lokalbostadsrätter.
• Byggår 1965–1970.
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HSB har därför utarbetat en tydlig strategi för hållbar 
tillväxt i det dagliga arbetet med att planera,  
finansiera, bygga och förvalta bostäder samt erbjuda 
bo sparande. 

Ambitionen är att hållbarhet ska genomsyra våra 
affärsområden och leda oss till att vara det mest 
hållbara varumärket inom vår bransch. Strategin för 
hållbar tillväxt stöttar oss i det arbetet. Arbetet har 
gett resultat. HSB utsågs 2021 för fjärde året i rad till 
branschens mest hållbara varumärke i Sustainable 
Brand Index. 

FYRA FOKUSOMRÅDEN 
Strategin för hållbar tillväxt tydliggörs  
genom fyra övergripande fokus-
områden: Klimat, Hållbara 
tjänster och produkter, 
Viktig samhällsaktör och 
Resurseffektivitet.

VÅR STRATEGI FÖR  
HÅLLBAR TILLVÄXT
HSBs hållbarhetsarbete är en väsentlig del i arbetet med att 
förverkliga våra värderingar, vision och mål om att skapa det 
goda boendet. Vi vill vara hållbara i allt vi gör och samtidigt 
inspirera medlemmar och kunder att göra detsamma. 

KLIMATPÅVERKAN OCH  
KLIMATANPASSNING: 

Klimatfrågan är en global utmaning som berör alla. 
För HSB är det viktigt att minska den påverkan som 
verksamheten ger upphov till. Vi satsar därför bland 
annat på:
• Åtgärder för lägre klimatpåverkan vid byggande.
• Mer förnybar energi till fastigheterna.
• En fossilfri fordonsflotta.

HÅLLBARA TJÄNSTER 
OCH PRODUKTER:

Samarbeten är viktigt för att driva utvecklingen i en 
hållbar riktning. Vi vill därför involvera medlemmar 
och kunder i hållbarhetsarbetet för att tillsammans 
göra skillnad. Det gör vi genom dialog och att erbjuda 
attraktiva tjänster och produkter som är resurseffek-
tiva samt har låg klimatpåverkan. Vårt fokus är att: 
• Hållbarhetssäkra befintliga tjänster och produkter.
• Utveckla nya innovativa erbjudanden för ökad 

hållbarhet.

VIKTIG SAMHÄLLSAKTÖR:
HSB är genom sin verksamhet en viktig samhällsaktör. 
Denna roll ger oss möjligheten att påverka och skapa goda 
förutsättningar och villkor för boende och boendet. Det 
handlar bland annat om att: 
• Bygga bostäder för livets alla faser; trygghetsboende till 

äldre, men också skapa möjligheter för unga att komma 
in på bostadsmarknaden.

• Minska bostädernas klimatpåverkan och utveckla 
framtidens hållbara boende. 

• Engagera oss i det lokala samhället. 

RESURSEFFEKTIVITET:
Hushållning med resurser blir allt viktigare i en omvärld 
med ökad befolkning som ska dela på begränsade  
tillgångar. För att minska vår miljöpåverkan och vårt 
beroende av ändliga resurser arbetar vi strukturerat med 
resurseffektivitet. Vi satsar därför bland annat på: 
• Kloka materialval i byggnader utan farliga ämnen. 
• Ökad materialåtervinning och återanvändning. 
• Minskad energianvändning. 

RESURS- 
EFFEKTIVITET

KLIMAT HÅLLBARA TJÄNSTER  
OCH PRODUKTER

VIKTIG  
SAMHÄLLSAKTÖR

RESURS- 

EFFEKTIVITET

KLIMAT
HÅLLBARA TJÄNSTER  

OCH PRODUKTER

VIKTIG  

SAMHÄLLSAKTÖR

RESURS- 
EFFEKTIVITET

KLIMAT HÅLLBARA TJÄNSTER  
OCH PRODUKTER

VIKTIG  
SAMHÄLLSAKTÖR

RESURS- 
EFFEKTIVITET

KLIMAT HÅLLBARA TJÄNSTER  
OCH PRODUKTER

VIKTIG  
SAMHÄLLSAKTÖR

HSBS STRATEGI FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT
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Arbetsmiljön är en del av vår vardag och med en 
god arbetsmiljö skapar vi en trivsam arbetsplats.  
HSB Göta arbetar systematiskt för att kunna 
erbjuda en säker, trevlig och hållbar arbetsplats 
där medarbetarna trivs och utvecklas. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
PÅ VÅR ARBETSPLATS

Tillsammans skapar VD, HR, chefer, medarbetare, 
skyddsombud och arbetsmiljögrupp HSB Götas 
arbetsmiljöorganisation. Vi har rutiner kring hur vi 
arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet i vår 
arbetsmiljöhandbok. Den finns på vårt intranät som 
är tillgängligt för alla medarbetare och chefer. 

HSB Göta har en arbetsmiljögrupp med represen-
tanter ifrån företagsledning, HR och arbetstagare. Vi 
har också skyddsombud utplacerade i vårt område 
som har en viktig roll då de företräder våra medarbe-
tare i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljögruppen träffas 
tre gånger per år där vi för en bra dialog om hur vi 
tillsammans kan skapa en arbetsplats där våra medar-
betare trivs. På träffarna sätter vi upp mål och följer 
upp arbetsmiljöarbetet och skyddsronder. Skydds-
ronderna genomförs två gånger per år. Vi ser också 
över våra rutiner regelbundet så de alltid är aktuella. 
HSB Göta har verksamhet som innehåller fysiska 
arbetsuppgifter där risk för arbetsskada finns, därför 

är denna kontinuerliga översyn viktig. Alla våra 
rutiner finns samlade i vår arbetsmiljöhand-

bok på vårt intranät. 

Medarbetarnas deltagande:
Vi vill skapa engagemang och inkludering för våra 
medarbetare kring den egna arbetsmiljön. Här är 
exempel på hur medarbetarna kan påverka  
arbetsmiljön:
• Rapportering tillbud och arbetsskada.
• Lämna synpunkter och förbättringar kring  

arbetsmiljön på våra skyddsronder. 
• Svara på tempmätningar som vi genomför tre 

gånger per år med olika fokusområden; ledarskap, 
arbetsmiljö och motivation/engagemang. Här tar 
vi ”tempen” på organisationen och kan identifiera 
risker samt om det finns specifika behov i  
organisationen.

• Medverka i medarbetarundersökning som  
genomförs varannat år.

• Möjlighet att genomföra hälsoundersökning som 
vi erbjuder alla våra medarbetare var tredje år.

• Medarbetarsamtal.
• APT (hålls avdelningsvis minst åtta gånger per år). 

 

RISKHANTERING 
Vi arbetar ständigt med att undersöka vår arbetsmiljö. 
Det är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 
Vi utgår från och har rutiner för hur vi arbetar med 
arbetsmiljö i vårt ledningssystem. Vi prioriterar risk-
hantering som är en viktig del i vår verksamhet och 
som ligger till grund för vårt arbetsmiljöarbete. 
Riskbedömningar görs för att identifiera risker i olika 
situationer, till exempel förändringar i verksamheten 
eller analys av processer. Riskbedömningarna tas 
sedan upp på våra arbetsmiljöträffar och följs upp. Ett 
annat sätt för oss att identifiera risker är genom 

rapporteringen av tillbud och arbetsskador. 2021 
har vi påbörjat en övergång till ett digitalt system 
för hantering av tillbud, arbetsskada och skydds-

ronder, något som vi tidigare har haft i pappers-
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form. Syftet med att göra rapporteringen digital är 
främst att utveckla och förbättra vår hantering av 
tillbud och olycksfallsrapportering.  

Vi har en metodbeskrivning för hur vi bedömer 
risker och möjligheter inom alla områden som exem-
pelvis arbetsmiljö, miljö, kvalitet och hållbarhet. När 
det är aktuellt för riskbedömningar har vi en separat 
mall för detta. Vi har också en riskanalys med olika 
händelser inom vår verksamhet som ses över årligen, 
bland annat i arbetsmiljögruppen.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH SJUKSTATISTIK 
Våra medarbetare är grunden i vår verksamhet. 
Därför vill vi få dem att må bra och trivas på arbetet. 
Ett exempel på hur vi jobbar med detta är genom 
hälsosamtal vid upprepad korttidsfrånvaro med syfte i 
att i ett tidigt skede fånga upp ohälsa. Vart tredje år 
erbjuder vi våra medarbetare hälsoprofiler hos vår 
företagshälsovård. Vi jobbar kontinuerligt med före-
tagshälsovården och erbjuder våra medarbetare deras 
professionella hjälp vid behov. 

HSB Götas mål när det gäller sjukfrånvaro låg 2021 
på 3,5%. Vi landade vi totalt på 6% (varav korttid 
2,5% och långtid 3,5%). Jämfört med 2020 minskade 
långtidsfrånvaron något, men vi ser också en minsk-

ning i korttidsfrånvaron trots att vi 
under stora delar av 2021 fort- 
farande levde med covid- 19.  
Vi kommer att jobba vidare med 
sjukfrånvaron och för att nå vårt 
mål. Vi stämmer av sjukfrån-
varon kvartalsvis.

Under 2021 togs beslut att 
HSB Göta höjer friskvårds-
bidraget med start 1 januari 
2022. 

UTBILDNING OCH  
KOMPETENSUTVECKLING  
Vid våra årliga medarbetar-
samtal diskuteras utvecklingsbehov 
och vid behov upprättas en individuell kompe-
tensplan utefter medarbetarens behov av kompetens-
utveckling. Detta upprättas i vårt HR-system.

När det gäller utbildningar för en specifik arbets-
grupp ligger det ansvaret på avdelningsnivå och 
chefen som är ansvarig. 

Vid certifikat har vi vårt HR-system till vår hjälp där 
vi registrerar certifikat som behöver förnyas efter en 
period. 
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KATEGORI UTLÄNDSK BAKGRUND SVENSK BAKGRUND

Utrikesfödda Inrikesfödda 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%)

Chef 3 (15%) 0 1 (5%) 16 (80%)

Ledningsgrupp 1 (14%) 0 0 7 (86%)

Medarbetare
(inklusive ledning och 
arbetstagarrepr. i styrelse  
per 2021-12-31)

42 (15,6%) 10 (3,7%) 20 (7,4%) 197 (73,3%)

MÅNGFALD

Mångfald* – andel utrikesfödda per 2021-12-31

ANSTÄLLNINGSFORM 2021 2020

Fast anställda 96% 86%

Tillfälligt anställda 4% 14%

Heltid 93% 88%

Deltid   7% 12%

ÅLDERSFÖRDELNING 
PER 2021-12-31

–29 ÅR 30–49 ÅR 50 ÅR–

Styrelse 0% 33,5% 66,5%

Ledning 0% 37,5% 62,5%

Medarbetare 15% 43% 42%

JÄMSTÄLLDHET

Styrelse 5 4 5 4

Ledning 3 4 4 4

Medarbetare 134 165 113 156

2020 2021

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 13 stycken (2020: 5 st).

2020 2021

SJUKFRÅNVARO 2021 2020

Total sjukfrånvaro 6% 6,3%

Varav långtidssjukfrånvaro* 3,5% 3,6%

PERSONALOMSÄTTNING 2021 2020

Nyanställda under året
(tillsvidareanställda) 34 38

Personalomsättning 
(tillsvidareanställda) 12,6% 12,6%

2020
2021

HSB GÖTAS MEDARBETARE

161 152123 110

Medelantal anställda (heltidsstjänster)

* Från dag 15. 
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Vi tänker brett. Det handlar om allt från att ge flera 
möjlighet till att bo bra, som att bygga klimatsmart 
och att skapa en sund innemiljö. Under året har vi 
byggstartat HSB Parketten, ett bra exempel på hur vi 
agerar när vi bygger hållbart! 

Första spadtaget till HSB Parketten på Skeppsbron 
i Jönköping togs i juni 2021. HSB Parketten kommer 
att bestå av 149 hyreslägenheter varav 60 är avsedda 

för trygghetsboende. I detta finns 
även tillgång till en yta på neder-

våningen med möjlighet till 
gemenskap på olika sätt. En 

bovärd kommer också 
att ordna vissa 

gemensamma 
aktiviteter. 
Området 
kommer att 
ha god 
service, som 

exempelvis mataffär, gym, restauranger och goda 
kommunikationer vilket gör det enkelt att bo här. 
HSB Parketten har också tillgänglighetsanpassade 
uteplatser och grönytor. 

Växtvalen är anpassade för att attrahera fjärilar och 
insekter. Det kommer också att finnas bevattningsan-
läggning för tillvaratagande av regnvatten. Även 
insektshotell och fladdermusholkar är planerade för 
ökad biologisk mångfald.  

HSB Parketten uppfyller kommunens krav enligt 
grön resplan. Det innebär att det kommer att finnas 
tillgång till bilpool, lådcykelpool, elcykelpool och som 
inflyttningspresent erhåller man ett resekort till 
kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken nås precis utanför 
och avgångarna visas på display i trapphusen. Parke-
ringsplatserna i garaget under huset kommer att ha 
möjlighet till laddning på 18 av 60 platser från start, 
samt att det är förberett för fler laddplatser. Paket-
leveransrum planeras i bottenvåningen för att minska 

När vi på HSB Göta bygger nytt genomsyrar hållbar-
hetsarbetet hela projektet. Det innebär att vi tar 
hänsyn till både människa och miljö när vi planerar 
och uppför fastigheten.  

EN HÅLLBAR NYPRODUKTION
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Hållbarhetsrosen är ett verktyg som visualiserar hur väl 
projekten presterar inom de åtta hållbarhetsmålen. Hållbar-
hetsindexet är en poängsatt sammanvägning av projektens 
hållbarhetsaspekter. Indexet innehåller en basnivå som är 
mer ambitiös än gällande lagar, regler och branschnormer. 
Målet är att alla nya projekt ska nå basnivån och att flera ska 
gå före med ytterligare åtgärder. För att uppnå godkänt resultat 
enligt basnivån krävs exempelvis solceller, laddstolpar för 
elbilar och beräkning av grönytor och klimatpåverkan.

behovet av resor till utlämningsställen. I lokalerna 
på bottenvåningen är tanken att det ska vara café, 
frisör och hudvård.

I projektet används så kallad klimatförbättrad 
betong som ska minska utsläppen med cirka 25%. På 
ett våningsplan planeras för en variant som ger 40% 
reducering. 

Projektet har beviljats statligt investeringsstöd för 
hyresrätter som möjliggör ett boende för fler med 
lägre hyror. Vad gäller andra hållbarhetsaspekter så 
har HSB Parketten redan erhållit preliminär certifie-
ring enligt Miljöbyggnad Silver. Detta visar att pro-
jekterings- och bygghandlingar uppnår kraven på 
god inomhusmiljö, låg energianvändning och gift-
fritt boende. Senast två år efter inflyttning kommer 
kraven att verifieras.

HSB Parketten blev under 2021 nominerat till 
Jönköpings läns Klimatråds klimatpris. HSB Parketten 
blev en av fyra finalister och fick ett hedersomnäm-
nande.

HÅLLBARHETSINDEX

73,75
Projektets summerade index för våra 8 hållbarhetsmål.

HÅLLBARHETSROS

HSB Baskrav HSB Parketten

Effektiv hållbarhets styrning

Bidra till sysselsättning/
Ansvar

Socialt hållbart 
boende

God innemiljö och 
sunda material

Resurseffektivitet och 
klimat – byggfas

Resurseffektivitet 
och klimat – driftfas

Ekosystem - 
tjänster och  
klimatanpassning

Hållbart resande
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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

RESULTAT AV VÄSENTLIGHETSANALYS

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 väsentlighets-
analys som vägleder oss i vårt hållbarhetsarbete. 
   Analysen, som genomfördes 2016, har under åren uppdaterats 
för att vi alltid ska ha ett aktuellt underlag att förhålla oss till. I 
illustrationen och i intressentdialogen intill tydliggörs vilka våra 
intressenter är, våra nyckelfrågor samt hur vi hanterar dem.

VAD TYCKER VÅRA  
INTRESSENTER ÄR VIKTIGAST? 

VÅRA INTRESSENTER ÄR:
• Medlemmar
• Kunder
• Samhällsaktörer
• Medarbetare
• Leverantörer & partners
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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 samt 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 exempelvis stöd till bosparande.

• Samarbete med akademin och andra  
samhällsbyggnadsaktörer 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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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.
• Erbjuda och uppmuntra bospar, för att fler ska kunna efterfråga en bostad.
• Initiativ HSB Dela pågår som pilotprojekt inom HSB, för att erbjuda fler möjlighet till bostad.

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 medarbetarsamtal med samtliga medarbetare. 
• Employer branding är en del av vår marknadsstrategi. 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. HSB Göta ISO-certifierades enligt ISO 45001 (arbetsmiljö) under 2020, för 
att ytterligare lyfta och förstärka arbetsmiljöfrågorna.

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 egnen 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

• Policy för ansvarsfulla investeringar följs för samtliga HSB Götas placeringar.
• I de sparprodukter som erbjuds via HSB Bospar är hållbarhet en viktig aspekt. Mänskliga rättigheter är ett av de 

kriterier som banken har som uppdrag att lyfta löpande med de företag sparformerna investerar i.
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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 försiktighets- 
principen i all verksamhet. Det innebär 
att vi ska vidta skyddsåtgärder 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 webb-
verktyg Byggvarubedömningen som 
används för att fasa ut farliga kemiska 
ämnen i vår byggverksamhet. 
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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 har genomförts under 2021.
• 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 
och i vår 
verksamhet

• 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.

• Upphandlad IT-utrustning under 2020 och framåt är TCO-certifierad för att minska risken av särskilt farliga ämnen.

Avfall 
– minimering, 
cirkulering
och hantering

• Generella krav på god avfallshantering ställs vid nyproduktion och renovering av HSBs hyresfastigheter och 
bostadsrätter.

• Vi arbetar kontinuerligt med förbättring av avfallshantering i brf:er och i våra egna lokaler.M
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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. 

STYRNING OCH EFTERLEVNAD  
– REGLER OCH POLICYS

MOTVERKANDE AV KORRUPTION
Bygg- och fastighetsbranschen, 
med stora investeringar och 
komplexa affärer, är en av de 
mest utsatta branscherna  
gällande korruption. Motverkan-
de av korruption i alla dess 
former, vilket omfattar mutor, 
illojal konkurrens, intressekon-
flikter, bedrägerier, förskingring, 
så kallade kickbacks samt alla 
former av väntjänster blir ett 
ständigt pågående arbete i en 
kooperativ verksamhet där 
medlemmars tillgångar hanteras. 

Genom att utbilda och föra 
en kontinuerlig dialog så att 
samtliga medarbetare är väl 
införstådda med organisatio-
nens värderingar är nödvändigt 
för att minska riskerna med att 
varumärkets förtroende skadas. 
Styrelse samt ledningsgrupp 
genomförde en utbildning mot 
mutor och korruption i septem-
ber 2021.

Uppförandekod för med-
arbetare tas upp för genomgång 
årligen på arbetsplatsträffar.

GÄLLANDE POLICYS I HSB GÖTA
För att vi ska göra rätt och fatta rätt beslut har vi ett 
antal policys som vi kan luta oss emot. Här är de som 
vi nu jobbar efter: 

• Alkohol- och drogpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Medarbetarpolicy
• Miljö- och kvalitetspolicy
• Energipolicy
• Fordonspolicy
• Resepolicy
• Finanspolicy inklusive 

Ansvarsfulla placeringar
• Inlåningspolicy

• IT-säkerhetspolicy
• Personuppgiftspolicy
• Policy och rutin vid 

kränkande särbehandling  
och sexuella trakasserier

• Uppförandekod för 
medarbetare

• Uppförandekod för 
samarbetspartners

MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER
Begreppet mänskliga rättigheter 
inkluderar en rad olika begrepp som 
till exempel rätten att inte bli diskri-
minerad, föreningsfrihet, yttrande-
frihet och rättigheter för personer 
med funktionsvariationer. Området 
är väsentligt inom organisationen 
vid exempelvis rekryteringar men 
likaså gentemot hyresgäster, vid 
tilldelning av lägenheter och hyres-
sättning och naturligtvis också i 
leverantörskedjorna. 
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STYRNING OCH EFTERLEVNAD  
– REGLER OCH POLICYS Samtliga våra leverantörer där vi har en inköps-volym över 500 tkr/år ska underteckna HSBs Uppförande kod för samarbetspartners. För leve-rantörer där vi har en inköpsvolym över 1 mkr/år ska de också genomföra en självskattningsenkät avseende miljö, kvalitet, ekonomi, antikorruption och goda arbetsvillkor. Leverantörer som har centralt inköpsavtal med HSB 

tecknar alltid uppförandekod och 
självskattningsenkät. 26 av 31 stora 
leverantörer hos oss har genom-
fört självskattningsenkäten 2021. 

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

VISSELBLÅSARFUNKTION
Sedan 2018 har HSB ett visselblåsarsystem 
som är gemensamt för hela Sverige. Systemet 
gör det möjligt för alla att anonymt kunna  
rapportera misstankar om det förekommer 

oegentligheter inom HSB. Rapporteringen 
sker via en extern tredje part, PwC.  

Hittills har inga oegentligheter fram-
kommit via funktionen vad gäller 

HSB Göta.

HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyr-
ning och HSBs Varumärkesriktlinjer är de tre 
viktigaste styrdokumenten i organisationen. 
De fungerar som verktyg för lärande, utveck-
lings- och verksamhetsstyrning och är bin-
dande för hela verksamheten. HSBs strategi 
för hållbar tillväxt och hållbarhetsmål är en 
integrerad del av HSBs kompass och utgör 
en grund för HSB Götas verksamhet. 

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 hela 
HSB 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.
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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 8-9, 14-23

102-3 Huvudkontorets lokalisering Jönköping

102-4 Länder där organisationen har verksamhet Sverige

102-5 Ägarstruktur och organisationsform 8–9

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

9

102-7 Organisationens storlek 8-9, 35

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

8, 10-12, 
33-35

102-9 Leverantörskedja 42-43

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation 
och leverantörskedja

Inga väsentliga förändringar.

102-11 Försiktighetsprincipen 40

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

Fossilfritt Sverige, Färdplan för klimatneutral och 
konkurrenskraftig byggsektor, BeBo (Energimyndighetens 
beställargrupp för energieffektiva 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, Coompanion 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 26-29, 
40-41

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer 8, 12, 42-43

Styrning

102-18 Styrningsstruktur 8–9, 43

Intressentengagemang

102-40 Lista över intressentgrupper 38–39

102-41 Kollektivavtal 12

102-42 Identifiering och urval av intressenter 38-39

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

42-43

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

38-43

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 38-43

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

38-43

MILJÖMÄSSIGA STANDARDER

Energi

CRE1 Energiintensitet för byggnader. Nyckeltal kWh/
atempt.

Omfattar HSBs hyresfastigheter och HSBs nyproduktion. 26-29

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

26-28, 
38-41

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 38-43

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

38-43

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.

26-29

UPPLYSNING BESKRIVNING KOMMENTAR SIDA

102-43 Metoder för intressentdialog 38-39

102-44 Viktiga frågor som lyfts 38-39

Om redovisningen

102-45 Enheter som ingår i den finansiella 
redovisningen

80-82

102-46 Definition av redovisningens innehåll och 
frågornas avgränsning

47

102-47 Lista över väsentliga frågor 38-39

102-48 Förändringar av information Inga förändringar.

102-49 Förändringar i redovisningen Inga förändringar.

102-50 Redovisningsperiod 2021-01-01--2021-12-31

102-51 Publicering av senaste redovisningen 2021

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 44-47

102-56 Externt bestyrkande Ej externt granskad.

VÄSENTLIGA FRÅGOR
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UPPLYSNING BESKRIVNING KOMMENTAR SIDA

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

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

26-29

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.

26-29

305-4 Utsläppsintensitet växthusgaser
Nyckeltal: kgCO2/Atempt

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

26-29

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

3-4, 26-29, 
38-41

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 3-4, 26-29, 
38-41

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

3-4, 26-29, 
38-41

Utsläpp till vatten och avfall

306-1 Genererat avfall och betydande påverkan från 
avfallet.

Avser nyproduktion och renovering i egna fastigheter. 28

306-2 Avfall per typ och hanteringsmetod Avser nyproduktion och renovering i egna fastigheter. 28

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

28, 38-41, 
46

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 28, 38-41

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

28, 38-41

Leverantörsbedömning miljö

308-1 Andel leverantörer som har utvärderats enligt 
kriterier för miljö

42-43

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

38-43

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 38-43

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

38-43

SOCIALA STANDARDER

Hälsa och säkerhet i arbetet

403-1 Verksamhetens styrsystem/ledningssystem för 
arbetsrelaterad hälsa och säkerhet

10-12, 33-35

403-2 Process för identifiering av risker, riskbedömning 
och incidentutredning.

HSB använder Arbetsmiljöverkets indelning för typ av 
skador.

33-35

403-3 Företagshälsovård. 10-12, 33-35

403-4 Kommunikation och medarbetardeltagande 
gällande arbetsmiljö.

3-4, 10-12, 
33-35

403-5 Utbildningsinsatser, generella eller specifika 10-12, 33-35

403-6 Insatser för att främja och förebygga god hälsa 3-4, 10-12, 
33-35

403-7 Förebyggande arbetsmiljöarbete kopplat till 
affärsrelationer

42-43

403-9 Arbetsrelaterade skador. 10-12, 33-35

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

3-4, 10-12, 
33-35
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REDOVISNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Hållbarhetsrapporten omfattar verksamheten i HSB Göta Ekonomisk Förening med dotterbolagen HSB Fastighets- 
Förvaltning Göta AB och HSB Gambrinus AB och de aktiviteter/verksamheter som har mest betydelse och påverkan ur  
ett hållbarhetsperspektiv. HSB Göta samlar själv in data för denna rapport. Vissa avgränsningar har gjorts för vissa  
GRI-indikatorer och de beskrivs i GRI-index ovan. 

UPPLYSNING BESKRIVNING KOMMENTAR SIDA

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 3-4, 10-12, 
33-35

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

3-4, 10-12, 
33-35

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.

3, 35

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

10-12, 33-35

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 10-12, 33-35

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

10-12, 33-35

Social leverantörsbedömning

414-1 Andel leverantörer som har granskats utifrån 
sociala kriterier

43

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

38-43

103-2 Hur HSB Göta ser på frågan och hanterar den 38-43

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

38-43
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