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VAD ÄR EURHONET?
European Housing Network, Eurhonet, är ett 

nätverk bestående av drygt 30 allmännyttiga 

bostadsbolag från England, Frankrike, Italien,  

Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark 

vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där  

påverkan på vår gemensamma miljö minimeras 

genom medvetenhet, aktiva åtgärder och 

sättet att driva vår verksamhet.
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VAD ÄR CSR?
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska ”företa-

gens samhällsansvar”, handlar om hur företag påverkar 

samhället i positiv och negativ bemärkelse, och genom 

sin verksamhet tar sitt ansvar för det. Det bygger på att 

frivilligt integrera social, ekonomisk och miljömässig hän-

syn i beslut, framtida satsningar och daglig verksamhet, 

i samverkan med sina intressenter – kunder, ägare och 

samarbetspartners.  

År 2011 modifierade EU-kommissionen definitionen av 

CSR. “The responsibility of enterprises for their impacts on 

society”  Fortsättningsvis skriver de att företagen; “should 

have in place a process to integrate social, environme-

ntal, ethical and human rights concerns into their busi-

ness operations and core strategy 

in close collaboration with their 

stakeholders”.

Den stora skillnaden är att CSR och hållbarhet i allt hö-

gre grad ses som något som även kan bidra till ökad 

lönsamhet, som ett sätt att minska onödig förbrukning 

av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, 

och samtidigt optimera användningen av de resurser 

man förfogar över.

Kommissionen uppmanar företag att bättre integrera 

frågor som socialt ansvar, miljö och mänskliga rättigheter 

i sin affärsstrategi och anser att det är vägen att gå för att 

vara konkurrenskraftiga, bygga långsiktiga relationer med 

medarbetare, kunder och konsumenter samt bidra till en 

bättre samhällsutveckling.

En CSR-rapport kan i princip översättas 

med hållbarhetsredovisning.

VAD ÄR CSR?
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DEFINITIONER
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

FÖRETAGSFAKTA
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

DEFINITION AV FÖRNYBAR ENERGI 

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden  

förnyar sig och, vad vi känner till idag, inte tar slut 

inom överskådlig framtid. Lagrade energikällor (fossilt  

bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förnybara  

energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl  

förnybar energi - när den t ex framställs i vatten  kraftverk 

eller i biobränsleeldade kraft värmeverk, som inte förny-

bar energi - när den t ex framställs i kärnkraftverk eller 

kraftverk som drivs av olja eller kol.

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR ÄR: 

•  Solenergi – solcell, soluppvärmning, solvärme, 

 solfångare 

• Vindkraft – vindkraftpark, vindkraftverk 

•  Vattenkraft – saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, 

 havs värmekraft 

•  Jordvärmekraft – värmepump, markvärme, bergvärme, 

vattenvärme 

• Bioenergi – bränslepellets, biobränsle

BERÄKNINGAR AV FÖRNYBAR ENERGI

Beräkningarna bygger på antagandet att 85 % av fjärr-

värmen är grön. 

ATEMP

Uppvärmd yta mer än 10˚C.

DRIFTKOSTNAD

Med driftkostnad avses drift-, administrations- och  

företagsövergripande kostnader. 

FASTIGHETSFÖRVÄRV

Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastighe-

ter, (läs antalet lägenheter).

AVHYSNINGAR

Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten ge-

nomför avhysning av hyresgäst. Till grund för avhysning-

en finns ett beslut, ett utslag om handräckning eller en 

dom där det står att hyresgästen är skyldig att flytta. Då 

vi har gjort en uppsägning och om hyres gästen accep-

terar detta definieras det inte som en avhysning. 

BOSTÄDER TILLGÄNGLIGA FÖR ÄLDRE

Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når 

med hiss. Då det råder höjdskillnad vid entréer måste 

ramp eller liknande finnas. 

CO2 BERÄKNINGSMODELL

För att beräkna utsläppen av CO2 från verksamheten 

används följande omräkningsfaktorer:

ENERGIBÄRARE ENHET  UTSLÄPP PER ENHET

EL KWH 0 GRAM CO2    

(Vi köper endast grön el) 

FJÄRRVÄRME KWH 39 GRAM CO2   

BENSIN LITER  2,65 KG CO2

DIESEL LITER  2,98 KG CO2

E85 LITER 0,6 KG CO2

BIOGAS LITER 0,2 KG CO2

FORDONSGAS LITER 1,82 KG CO2    

För bilar bedöms bränsleförbrukningen vara en liter/mil 

för bensindrivna bilar och 0,8 liter för dieseldrivna.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Det finns inget system i enlighet med någon standard. 

Flera riktlinjer och direktiv är uppbyggda i enlighet med 

ISO 14001, men inte ett komplett system.

HÅLLBARHETSKRITERIER VID UPPHANDLING

Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och soci-

alt ansvar samt ekonomi. Som standard i förfrågnings-

underlagen är klausuler om rätt till hävning om part blir 

dömd för brott mot bland annat jämställdhetslagen,  

diskriminering i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag 

och arbetsmiljöförordning. När det gäller ekonomi ska 

anbudsgivaren kunna visa att denne är fri från hinder för 

deltagande enligt LOU. 

SJUKFRÅNVARO

Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjuk dagar 

oberoende anledning av frånvaro. När det gäller olycks-

fall i arbetet beräknas antal sjukdagar utifrån de inrappor-

terade arbetsskador och tillbud som lett till sjukskrivning. 

DEFINITIONER
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KORT OM HELSINGBORGSHEM

Det kommunala ändamålet som det är defi-
nierat i ägardirektivet 2011.

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning ge-

nom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att 

Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv 

stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs 

stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service 

finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samver-

kan med stadens övriga aktörer motverka segregation 

och främja gemenskap och trygghet i de olika bostads-

områdena. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmäs-

siga principer på ett sätt som främjar långsiktigt håll-

bar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk. 

AFFÄRSIDÉ

Vi utvecklar boendet och stadsdelar i Helsingborg och 

erbjuder attraktiva bostäder som matchar livet hemma.

VISION

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och 

bo i för en mångfald av människor.

FAKTA

Grundat: 1946

Ägare: Helsingborgs stad

Nettoomsättning: 913 302 kkr

Årsresultat efter finansiella poster: 399 864 kkr

Balansomslutning: 4 509 488 kkr

Antal anställda: 200 (50% män)

Antal lägenheter: 11 664 st

Antal lokaler: 742 st

En attraktiv stad 
att leva och bo i
för en mångfald

FÖRETAGSFAKTA
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013
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FÖRETAGSFAKTA
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Vi har fastställt fyra strategiska mål för perioden 2012-2015:

Våra fyra strategiska mål

Vi ska bygga 300 nya att-

raktiva bostäder per år som 

matchar den moderna  

kundens efterfrågan på mer-

värden och kreativa lösningar.1
Vi ska bygga om 400  

befintliga lägenheter per år 

och samtidigt skapa olika  

standard anpassat efter  

människors olika behov och 

önskemål. 
2

VARUMÄRKET LEVER  
GENOM MEDARBETARNA

Vår värdegrund involverar alla medarbetare 

och stakar ut en gemensam riktning för hela 

vår verksamhet. Tanken är att den ska genom-

syra allt från arbetssätt och kundbemötande till 

vår produkt och den sammanfattas med:  

Vi vågar – Vi utvecklar – Vi bryr oss.

Vi ska öka byggnader-

nas attraktivitet genom att 

årligen investera 180 miljoner 

kronor i planerat underhåll och 

minska energiförbrukningen till 

140 kWh/kvm.
3

Vi ska leverera ett driftnet-

to på 600 kr/kvm (år 2015) 

och samtidigt öka vårt nöjd-

kund-index till 80 % i medeltal, 

där inget enskilt nöjd-kund-in-

dex understiger 60 %.
4
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LEDARE
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

DEN BALANSERADE STADEN
Helsingborg är en av Sveriges mest attraktiva 
städer. Genom åren har många kloka invåna-
re förvaltat och utvecklat vår stad för att du 
och jag ska kunna leva ett gott liv. Nu är det 
vår tur. Vi som lever här idag bär ansvaret för 
att våra barn och barnbarn ska få leva sina liv 
i en balanserad stad.

VI BRYR OSS

Precis som de flesta tillväxtregioner kämpar Helsingborg 

mot bostadsbrist, hemlöshet, segregation och negativ 

klimatpåverkan. Allvarliga problem som hotar visionen 

om den balanserade staden. På Helsingborgshem ar-

betar vi för att Helsingborg ska vara en bra plats att leva 

och bo på, för en mångfald. Det betyder att alla med-

borgare ska ha en bostad som möter individens behov. 

Det betyder att stadens stadsdelar ska vara trygga, triv-

samma och välkomna alla, oavsett bakgrund och livs-

situation. Och det betyder att det ska vara enkelt och 

självklart att göra klimatsmarta val.

FRÅN ORD TILL HANDLING

I den här hållbarhetsredovisningen kan du läsa mer om 

vårt konkreta arbete på väg mot visionen om den ba-

lanserade staden. Vi satsar målmedvetet inom en rad 

områden för att främja social, ekonomisk och miljömäs-

sig hållbarhet. Läs bland annat om hur vi främjar inte-

gration genom aktiv stadsdelsutveckling. Läs om hur vi 

bygger bort bostadsbristen men samtidigt ställer tuffa 

miljökrav på alla ny- och ombyggnationer. Läs om vårt 

hemlöshetsprojekt Bostad Först och vårt engagemang 

i stadens bostadssociala program. Och möt Vehid som 

efter sex års arbetslöshet fick arbete genom vårt syssel-

sättningsprojekt Eget Driv. 

Har du tankar kring hur vi tillsammans skapar en  

balanserad och hållbar stad? Då vill vi lyssna. Hör av dig 

och dela med dig av dina idéer.

Jonas Hansson

VD Helsingborgshem

”alla medborgare ska  
ha en bostad som möter 

individens behov”
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

En av våra viktigaste uppgifter är att skapa 
förutsättningar för levande stadsdelar, främja 
gemenskap och trygghet i de olika bostads-
områdena. Vår breda strategiska satsning 
på stadsdelsutveckling inleddes 2012. Idag 
har alla delar av verksamheten hittat verktyg 
i vardagen för att bidra till ökad attraktivitet i 
stadsdelarna och vår vision om att göra Hel-
singborg till en attraktiv stad att leva och bo i 
för en mångfald av människor.

HANDLINGSPLANER FÖR STADSDELARNA

Människor som mår bra, möts och umgås i sin boen-

demiljö är garanter för trygghet och trivsel och dess- 

utom stadsdelens bästa ambassadörer. Många av våra 

hyresgäster känner en självklar stolthet och glädje över 

sina egna kvarter. Men alla bostadsområden väcker 

inte automatiskt samma positiva känslor. Vissa är mer 

drabbade av arbetslöshet och socialt utanförskap och 

kräver därför extra insatser. Här har vi som bostadsbolag 

stora möjligheter att utveckla de stadsdelar som saknar 

goda förutsättningar för ett positivt folkliv. Utöver de pro-

jekt och aktiviteter som redan bedrivs har vi under 2013 

sett över vilka stadsdelar som har störst behov av extra 

insatser och tagit fram en handlingsplan för respektive 

stadsdel. Målet är att alla stadsdelar ska kännas attrak-

tiva för dem som bor där.

DET BOSTADSSOCIALA PROGRAMMET

Till skillnad från många andra orter välkomnar vi på 

Helsingborgshem bostadssökande med enbart för-

sörjningsstöd som inkomst, men bostäderna fördelas 

genom en prioriterad uthyrning via stadens bostads-

sociala program. Genom det bostadssociala pro-

grammet får bostadssökande med försörjningsstöd 

förtur till en lägenhet med låg hyra som annars kräver 

lång kötid via vårt ordinarie uthyrningssystem. I pro-

grammet får försörjningsstödstagaren kontakt med 

ett nätverk av kompetens från socialförvaltningen  

och utvecklingsnämndens förvaltning, som arbe-

tar med att komma tillrätta med de bakomliggande  

orsakerna till försörjningsproblemen.

Samhällsutvecklingen de senaste åren har resul-

terat i att långtidsarbetslösheten och antalet försörj-

ningsstödstagare har ökat. Enligt avtalet med staden 

ska vi på Helsingborgshem bidra med bostäder till det 

bostadssociala programmet som motsvarar bolagets 

marknadsandel (42 % av stadens hyresrätter, 20 % av 

stadens totala bostadsmarknad).

Under 2013 bidrog vi med 65 lägenheter vilket motsva-

rar ca 75 procent av lägenheterna till det bostadssocia-

la programmet. Vi är redo att öka vår tilldelning av antal 

lägenheter till programmet men vi menar att program-

met måste utvecklas så att de privata fastighetsägarna 

både har incitament och känner en tillräckligt stark upp-

backning för att också bidra med fler lägenheter.

BOSTAD FÖRST 

Vi har också fortsatt vårt engagemang i Bostad Först, ett 

initiativ som riktar sig till stadens hemlösa. Grundtanken 

med Bostad Först är att människor som lever i hemlöshet 

erbjuds en bostad under förutsättning att man är beredd 

att ta tag i problem som missbruk eller psykisk ohälsa. Pro-

jektet har sedan starten 2010 varit mycket framgångsrikt 

och stadens ambition är att fortsätta driva verksamheten, 

vilket vi ställer oss positiva till. Totalt har vi upplåtit 11 lägen-

heter till Bostad Först och även framöver finns planer på 

fortsatt samarbete.

Vårt bostadssociala arbete har fått ökade resurser ge-

nom en bostadssocial samordnare och ett utökat antal 

medarbetare som fokuserar på de bostadssociala frå-

gorna. Förutom samarbetet med staden inom ramen för 

det bostadssociala programmet och Bostad Först pågår 

ett viktigt arbete kring störningsärenden. Genom samar-

bete med olika resurser försöker vi häva problematiska 

konflikter i tid. Något som både har ökat trivseln i bo-

stadsområdena och minskat antal avhysningar med en 

tredjedel jämfört med 2012, till 10 avhysningar för 2013.

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

År 2025 väntas andelen över 65 år uppgå till 20 % av 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

TRYGGHETSBOENDE
är en boendeform för 

friska och aktiva 70-plussare 
i tillgänglighetsanpassad 
lägenhet med tillgång till 

service och aktiviteter. 

BOSTAD FÖRST
är Helsingborgs stad initiativ 
för hemlösa. Grundtanken 

är att människor i första hand 
behöver en fast punkt i form av 
en bostad för att kunna ta tag 

i t ex missbruksproblem och 
psykisk ohälsa.

befolkningen, vilket leder till en större efterfrågan på 

bostäder som passar äldre. Undersökningar visar att 

många äldre gärna vill flytta till en bättre anpassad 

bostad, där man kan bo kvar så länge som möjligt, 

och att man söker ett bekymmersfritt boende med 

social gemenskap och möjlighet till aktivitet. Vi på  

Helsingborgshem möter den ökande efterfrågan genom 

att bygga fler seniorboenden och fortsätta att utöka an-

talet trygghetsboenden. Trygghetsboende är en boende-

form för friska och aktiva 70-plussare i tillgänglighetsan-

passad lägenhet med tillgång 

till service och aktiviteter. Vid 

årets slut fanns det totalt 

160 trygghets lägenheter 

i Helsingborgshems regi, 

vilket är en ökning med 

14 stycken sedan året 

innan. Målsättningen 

på 184 stycken vid 

2014 års utgång kvar-

står. För att vi ska nå målet 

planerar vi att utöka beståndet med ytterligare en adress 

under kommande år. Under 2013 kompletterade vi också 

våra befintliga trygghetslägenheter med fler trygghets-

åtgärder som t ex spiskåpa med inbyggd spisvakt och 

brandfilt.

LÄTTARE FÖR UNGA ATT FÅ BOSTAD 

Situationen på bostadsmarknaden i Helsingborg är tuff 

och i många fall krävs flera års kötid för att få en lägen-

het. För unga personer har det därför varit extra svårt att 

få en bostad, eftersom man konkurrerar med äldre som 

ofta har köat betydligt längre. Under 2013 beslutade där-

för vår styrelse om förändringar som ska underlätta för 

den här gruppen att komma in på bostadsmarknaden. 

Det är nu möjligt att registrera sig i bokön redan från 16 

års ålder för att kunna samla köpoäng tills man fyller 

18 och kan hyra en lägenhet. Dessutom reserveras 

lägenheter för unga sökande mellan 18 och 25 år. 

Åtgärderna kommer så småningom att utvärde-

ras för att se att de får avsedd effekt.

9
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

EGET DRIV GAV 32 HYRESGÄSTER JOBB

Arbetslösheten bland våra hyresgäster är markant hö-

gre i vissa stadsdelar. I arbetslöshetens spår följer också 

högre ohälsotal, social oro och frustration. Därför har 

vi sedan flera år tillbaka en strategisk satsning för att 

hjälpa långtidsarbetslösa hyresgäster att hitta en väg 

till sysselsättning och egen försörjning. Eget Driv, som 

verksamheten heter, bedrivs ute i bostads områden i 

samarbete med utvecklingsnämndens förvaltning och 

omfattar individuell coachning, CV- skola, träning inför 

anställningsintervjuer och matchning mot näringslivet. 

Resultatet för 2013 visar att 32 personer vägleddes ut i 

olika sorters sysselsättning, en ökning med 7 personer i 

jämförelse med föregående år. Deltagarna under 2013 

var i huvudsak boende på Dalhem men hyresgäster från 

Närlunda, Drottninghög, Stattena och Ödåkra deltog 

också. En stor variation av arbetstillfällen genererades,  

t ex arbeten som bilmekaniker, bil-

lackerare, banktjänsteman,  

kundtjänstmedar betare, 

lagerarbetare, bad-

värd, barnskötare, 

olika tjänster inom 

restaurangnäringen, fastighetsvärd och lärarassistent. 

Nytt för året var även att våra upphandlingar för för-

sta gången formulerades med villkor om lokal rekryte-

ring av arbetskraft bland våra hyresgäster. De första re-

sultaten av detta kommer att synas under 2014.

ÄNTLIGEN ETT JOBB!

En dag hände det. Företaget där Vehid var anställd la 

ner sin verksamhet. Ett besked som kan knäcka den 

bästa men Vehid lät sig inte nedslås. Han var fast beslu-

ten om att snabbt hitta ett nytt jobb. Men efter sex år av 

jobbsökarkurser, ströjobb och ett oräkneligt antal besök 

på Arbetsförmedlingen var självförtroendet i botten:

– Jag sökte alla tänkbara jobb och gick alla kurser 

som Arbetsförmedlingen rekommenderade men jag  

blev inte ens kallad till  

anställningsintervju… Det 

var en riktigt tuff tid.

UNDER 2013 FICK 32 ARBETSLÖSA HYRESGÄSTER  
SYSSELSÄTTNING GENOM EGET DRIV 

FÖRDELNING ENLIGT NEDAN:

ANSTÄLLNING:
17 PERSONER

STUDIER:
6 PERSONER

PRAKTIKPLATSER:
9 PERSONER

”Det viktigaste målet är att 
stötta människor att ta  

makten över sina egna liv”
Hanna Wahlgren, Eget Driv
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

En kompis tipsade till slut Vehid om Helsingborgs-

hems satsning Eget Driv. Dit kunde hyresgäster hos 

Helsingborgshem som fastnat i arbetslöshet vän-

da sig för personlig coachning. Efter sex år av  

sysselsättningskonsulter hade Vehid inte mycket hopp 

om att få konkret hjälp:

–Jag var ganska skeptisk till en början och trod-

de nog att det skulle bli ännu en kurs i mängden  

utan resultat.

Men Vehid bestämde sig för att trots allt lyda kom-

pisens råd och kontaktade Piia Lamberth på Helsing-

borgshem. Redan vid första samtalet förstod Vehid att 

Eget Driv jobbar på ett lite annorlunda sätt:

– Jag blev alldeles paff! Här fanns en person som 

verkligen ville lyssna på mig, så vi bokade in ett  

första möte direkt.

En av Eget Drivs hörnstenar handlar om att stärka in-

dividens tro på sin egen förmåga. Vehid upplevde 

coachningen som väldigt effektiv och kände att hans 

eget självförtroende växte efter varje tillfälle:

– Det var en helt enorm känsla, säger Vehid med ett le-

ende. Det jag behövde efter att ha levt som arbetslös un-

der så lång tid var någon som trodde på mig. Någon som 

var villig att ta sig tid att lyssna, ge konstruktiv feedback 

och kunde visa mig vilka dörrar jag behövde öppna för 

att kunna komma vidare.

Efter bara fyra veckor i Eget Driv blev Vehid kallad till en  

anställningsintervju hos just 

Helsingborgshem. Före taget 

sökte en fastighetsvärd på 

Drottninghög och Vehid tog 

chansen direkt:

– Jag blev erbjuden att 

prova på jobbet under en  

fyraveckorsperiod, för att se 

om jag trivdes. Det kändes hur 

bra som helst och nu har jag 

fått en sex månaders prov- 

anställning.

Vehid har själv bott på Drottninghög sedan 2002 och 

känner sitt område väl. Att jobba i samma område som 

han bor i tycker han både är roligt och ansvarsfullt:

– De flesta på Drottninghög vet vem jag är. Jag är en 

väldigt social person som alltid försöker möta människor 

med ett leende och jag märker att många hyresgäster 

tycker att det ökar tryggheten i området när de vet att 

jag som bor i området jobbar för Helsingborgshem.

På frågan om hur hans framtidsplaner ser 

ut svarar Vehid utan att tveka:

– Jag vill fortsätta jobba för  

Helsingborgshem. Jag har ett 

roligt jobb, goda arbetskam-

rater och jag stortrivs!

EGET DRIV
är Helsingborgshems och 
utvecklingsnämndens för-

valtnings satsning för att hjälpa 
arbets lösa till sysselsättning 

ge nom individuell coachning, 
CV-skola, träning inför anställ-
ningsintervjuer och match-

ning mot näringslivet.

VEHID STORTRIVS PÅ JOBBET
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TRYGGARE OCH TRIVSAMMARE BOENDEMILJÖ

Att känna sig trygg i sin lägenhet, i fastigheten och i hela 

bostadsområdet är en grundläggande förutsättning för 

trivsel och därmed också för platsens attraktivitet. Under 

hösten 2013 inledde vi arbetet med trygghetscertifiering 

av utvalda fastigheter. Projektet syftar till att höja den 

upplevda tryggheten bland de boende i fastigheter 

som fått låga resultat gällande trygghet i vår nöjd-kund-

mätning. Vårt mål till slutet av 2015 är att våra kunders 

upplevda trygghet når 80 % och att inga hyresgästers 

trygghet understiger 60 %. I 2013 års nöjd-kund-mätning 

nådde vi knappt 77 %.

Certifieringen innebär en inventering av förvaltning,  

utemiljö, entré, trapphus, förrådsutrymme, tvättstuga,  

soprum samt parkering eller garage i anslutning till fast-

igheten. Skräddarsydda åtgärder tas fram som bidrar  

till ökad trygghet och trivsel för de boende. Det kan 

handla om bättre belysning på mörka platser, att ta bort 

buskage och liknande som skymmer sikt och överblick, 

att installera elektroniska passagesystem eller att dela 

av utrymmen i källarförråden för att göra det svårare för 

obehöriga att ta sig in.

Ombyggnaden i de första fastigheterna beräknas 

bli klar under våren 2014. De kommande åren inten-

sifieras arbetet och målet är att inom loppet av två år 

trygg hetscertifiera 67 fastigheter (ca 4 600 lägenhe-

ter), där urvalet huvudsakligen baseras på lågt resultat  

i nöjd-kund-mätningen gällande trygghet. Under 2014  

siktar vi på att kunna påbörja certifiering i 30 fastigheter. 

De boende är generellt sett mycket positiva till vårt arbe-

te med trygghetscertifiering även om en del reagerat på 

den hyreshöjning som åtgärderna medför. Omfattning-

en av de kriterier som används vid certifieringen och det 

faktum att vi planerar att certifiera ett stort antal fastigheter 

gör vår satsning unik i Sverige.

OMRÅDESAKTIVITETER STÄRKER  

STADSDELENS IDENTITET

Områdesdagar och temakvällar 

har under året kompletterats med 

skräddarsydda insatser för respek-

tive stadsdel. Bland satsningarna 

under 2013 fanns kostnadsfri hund-

träning för boende på Dalhem och 

Drottninghög, som svar på proble-

matik med hundhållning i om-

rådena. Genom att lära ut god 

hundhållning blir relationerna 
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mellan hundägare och andra boende bättre. Dessutom 

får både hundar och ägare en chans att lära känna var-

andra vilket bidrar till gemenskapen i området. Respon-

sen har varit mycket positiv och under 2014 kommer vi att 

erbjuda liknande träning i fler områden. 

Fler exempel från 2013 som syftar till att stärka områ-

dets identitet var Drottninghögs 

eget konst plank - ett modernt 

graffitti konstverk signerat 

några av stadens bästa 

gatukonstnärer. Vi lät 

även bygga utegym i Maria Park och i kvarteret Rosen-

knoppen på Planteringen för att skapa naturliga mötes- 

platser. Planteringar utan gränser är ett odlingsprojekt 

som genomförts tillsammans med boende i fyra stads-

delar, och syftar till att skapa positiva möten mellan  

människor som delar samma intresse. På Närlunda  

arrangerade vi dessutom gratis utomhusbio under som-

maren 2013 för att lyfta områdets identitet och få besö-

kare från övriga delar av staden att upptäcka området.

På Drottninghög arrangerar vi ett flertal aktiviteter 

och verksamheter för barn och unga. Multiteket, som 

erbjuder gratis fritidsverksamhet för barn och unga, 

den återkommande cirkusskolan och gratis simskola  

på Drottningshögsbadet för alla åldrar, är några exem-

pel på uppskattade aktiviteter som bidrar till stadsde-

lens utveckling.

På Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal drivs ock-

så folkhälsoprojektet Fokus hälsa. Syftet med Fokus  

hälsa är att förbättra folkhälsan och öka kunskaperna om 

vad man kan göra för att må bra till kropp och själ. Projek-

tet är ett samarbete med bland andra Helsingborgs stad 

och Region Skåne.

. 

OMRÅDESDAGAR
I alla våra bostadsområden 

arrangerar vi olika typer av om -
rådesdagar i samarbete med  

andra aktörer på platsen, i syfte  
att stärka gemenskapen och 

locka boende och be-
sökare till aktivitet.



14

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

VARIATION SOM NYCKELFAKTOR FÖR ATTRAKTIVITET

Vårt fokus på attraktiva stadsdelar genomsyrar arbetet 

på alla avdelningar inom företaget, ett arbete som är 

av både strategisk och operativ karaktär. Vi fokuserar på 

de kvaliteter som finns i stadsdelarna, att utveckla de 

områden som brister och i vissa fall tillföra nya inslag i 

linje med stadsdelens identitet.

Under 2013 har vi utvecklat konkreta verktyg och 

handlingsplaner på stadsdelsnivå. Utöver åtgärder för 

att öka den upplevda tryggheten, att skapa platser som 

inbjuder till aktivitet och gemenskap eller att förbättra 

servicen i området genom att locka nya entreprenörer, 

arbetar vi också långsiktigt med att öka variationen i 

områden där utbudet av bostadstyper är smalt. En stör-

re variation av bostadstyper, hyresnivåer, bostadsstorle-

kar osv skapar utrymme för en mångfald av människor 

avseende livssituation, ekonomi och intresse, vilket är ett 

av grundkriterierna för att skapa en attraktiv stadsdel.

Variation som nyckelfaktor för attraktivitet är en av de 

teorier som presenteras i boken Sveriges attraktivaste 

stadsdelar. Vi har tagit fram boken i samarbete med Ola 

Thufvesson, docent vid Lunds Universitet, Campus Hel-

singborg, och en av Sveriges mest meriterade forskare 

inom platsutveckling och kreativa miljöer. Boken beskri-

ver vad som utmärker en attraktiv stadsdel och konkreti-

serar vägen dit i 18 strategier.

BOKEN FINNS ATT BESTÄLLA KOSTNADSFRITT.

Variation
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Fastighets- och byggsektorn står för ca  
40 % av Sveriges energi- och materialanvänd-
ning. Därför känner vi på Helsingborgshem ett 
stort ansvar att aktivt arbeta mot hållbarare val 
och lösningar i alla led av vår verksamhet. Vår 
miljöstrategi utgår från våra samlade åtag-
anden i kommunala, regionala och europeis-
ka program. Ett tydligt exempel är vår medver-
kan i Skåneinitiativet där vi tillsammans med 
105 andra kommunala och privata bostads-
bolag har åtagit oss att gemensamt minska 
energianvändningen med 20 % till 2016.

TUFFA ENERGIMÅL UPPNÅDDA IGEN

Till 2015 har vi satt som mål att ha uppnått en total en-

ergiförbrukning på högst 140 kWh/kvm (112 kWh/kvm 

Atemp) och vi är på god väg. Efter att inför 2013 ha pressat 

delmålet till 145 kWh/kvm, BOA + LOA, gläder det oss att 

kunna meddela att vi uppnådde målet precis – 145 kWh 

(116 kWh/kvm Atemp). Vi kan alltså dra slutsatsen att våra 

åtgärder för att minska energiförbrukningen varit lyckade 

och fortsatta satsningar pågår. Vad gäller vattenförbruk-

ningen så uppgick vår totala vattenförbrukning under året 

till 1,50 kbm/kvm, vilket är en minskning med 1,3 % jämfört 

med förra året.

Att sänka förbrukningen av vatten och värme är ett 

ansvar vi delar med våra hyresgäster. Det krävs investe-

ringar och tekniska insatser av oss men också medvet-

na val av individen för att vi ska nå hela vägen fram. Vi 

lägger stor vikt vid kommunikation kring förbrukning och 

vid att öka motivationen till de små förändringar i varda-

gen som kan ge stor effekt för miljön. Cirka 50 % av våra 

bostäder har system för Individuell Mätning och Debite-

ring (IMD) av värme och varmvatten installerat. Det ger 

kunden möjlighet att välja rumstemperatur mellan cirka 

18 och 23 grader. En temperatur under 21 grader ger 

avdrag på hyran och väljer man en högre temperatur 

än 21 grader så betalar man för den extra förbrukning-

en. Mängden vatten som ingår utan extra kostnad är 

beräknad på antalet rum i bostaden. Utöver IMD förser 

vi även bostäderna med snålspolande armaturer i kök 

och badrum för att spara vatten. Den minskade förbruk-

ningen av framförallt varmvatten är en viktig anledning 

till att vi lyckas så väl med våra energi sparmål.

Den långsiktiga framgångsfaktorn handlar om att 

satsa på fastigheternas underhåll. Åtgärder som fönster- 

och ventilationsarbeten är stora investeringar som sän-

ker energiförbrukningen och håller husen friska på lång 

sikt. De senaste åren har vi kraftigt ökat vår underhålls-

budget och målet för 2013 var planerat underhåll för 

147 miljoner kronor. Det slutliga utfallet blev 144 miljoner. 

SOLEN ÖVERTRÄFFAR FÖRVÄNTNINGARNA

Alla våra solcellsanläggningar har under 2013 levererat 

mer än prognosen, men också mer än alla tidigare års 

ENERGIFÖRBRUKNING
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resultat. Anläggningarna Turkiet Östra och Elinebergsplat-

sen 4 har nu levererat el under tre år och har producerat 

totalt 4 699 kWh (+9,8 %) mer än planerad produktion för 

2011-2013. Anläggningarna Hamilton 3 och Vattentornet 6, 

som varit i drift i 2 år, har producerat ett överskott på 18 580 

kWh (+13,8 %) mer än planerad produktion för 2012-2013. 

Dessutom har inga oplanerade driftstopp skett vilket är en 

extra positiv bonus.

Projektet med att installera solfångare på Drottning-

högsbadet påbörjades efter badsäsongen 2013 och är 

nu klart. Anläggningen kommer att sättas igång lagom 

till badsäsongen 2014 och det ska bli spännande att se 

resultatet. Eftersom utomhusbadet på Drottninghög för-

brukar stora mängder fjärrvärme under sommartid drog 

vi slutsatsen att en solfångaranläggning med största san-

nolikhet är en bra investering då solfångare av naturliga 

skäl levererar som bäst när energiförbrukningen på ba-

det är som högst.

MOTIVATION OCH BRA FÖRUTSÄTTNINGAR  

FÖR KÄLLSORTERING

Vi producerar i genomsnitt 500 kg sopor per person 

och år i Sverige. För att kunna återvinna material, näring 

eller energi ur avfallet krävs bra förutsättningar för att 

källsortera, både i form av utrymme och lämpliga kärl 

men också kunskap och motivation. I våra nybyggda 

bostäder ser vi därför till att köken är väl utrustade för att 

underlätta källsortering. Vi ser också till att våra miljörum 

är lättillgängliga och fungerar väl. Vi ser att ett snyggt 

och fräscht soprum med ordentligt märkta kärl ökar mo-

tivationen att sortera. Våra fastighetsvärdar lägger stor 

vikt vid att hålla ordning i soprummen och hjälper till när 

det uppstår frågor kring hur man sorterar rätt. 

Helsingborg låg tidigt framme i källsorteringsfrågan och 

belönades med ett miljöpris redan på nittiotalet. Under 

2013 var det så dags att återigen belysa frågan lite extra. 

Tillsammans med NSR genomförde vi en bred källsorte-

ringskampanj på Dalhem med målet att de boende ska 

vilja och kunna källsortera så mycket och så bra som möj-

ligt. Under kampanjen gjorde vi informationsutskick i allas 

brevlådor, anordnade en uppskattad filmkväll med dialog 

om källsortering och under Dalhemsdagen fick besökar-

na bekanta sig med en splitter ny sopbil, vilket gav oväntat 

mycket positiva reaktioner. Generellt fick kampanjen på 

Dalhem bra respons och därför kommer vi under kom-

mande år att genomföra satsningen i större omfattning.

MILJÖHÄNSYN I BYGGPROCESSEN

Även vid våra ny- och ombyggnationer arbetar vi aktivt 

med miljöfrågor och minskad energiförbrukning. Vi stäl-

ler krav på att våra nybyggda hus ska ha en energiför-

brukning 25 % under gällande byggnorm. Vi installerar 

också LED- eller lågenergibelysning i gemensamma ut-

rymmen i våra nybyggda fastigheter och även som fast 

belysning i kök och badrum inne i bostäderna. I bygg-

projekten ställer vi dessutom krav på att entreprenörer-

na sorterar och återvinner sitt avfall under byggtiden.

I samband med nybyggnationerna på Kullavägen och 

Höjdpunkten på Närlunda la vi sedum på vissa takytor 

för att fördröja dagvatten och tillföra fler gröna ytor i om-

rådena. Höjdpunkten är också ett exempel på ett förtät-

ningsprojekt där vi utnyttjat den befintliga infrastruktu-

ren i form av vägar och media försörjning (el, fjärrvärme, 

avlopp, vatten, fiber) på ett resurseffektivt sätt. 

SOLCELLERNA HAR GETT FÖLJANDE ENERGI:

TURKIET ÖSTRA 14 027 kWh

ELINEBERGSPLATSEN 4 4 186 kWh

HAMILTON 3 41 731 kWh

VATTENTORNET 6 34 825 kWh

TOTALT 94 769 kWh

Vi producerar i  
genomsnitt 500 kg  

sopor per person och 
år i Sverige.

Vi ställer höga krav på 
våra nybyggda hus
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De boende ska vilja och  
kunna källsortera så mycket 

och så bra som möjligt.

FORTSATT SATSNING PÅ ELBILAR

Omfattande biltrafik i Helsingborgs centrala delar har 

fått negativa konsekvenser för luftkvaliteten, rappor-

terar Helsingborgs stad i ”Trend- och omvärldsanalys, 

Planeringsförutsättningar 2014”. Sedan ett antal år till-

baka satsar vi på Helsingborgshem på elbilar som en 

investering för miljön och ett hållbarare samhälle. Vi har 

både elhybrider och renodlade elbilar i fordonsparken 

och planerar att utöka den ytterligare under 2014.

17
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Sedan 2011 arbetar vi efter en affärsmodell 
som stödjer en ekonomiskt hållbar utveckling. 
Vårt samlade fastighetsvärde mäter vår lång-
siktiga framgång. I modellen blir det tydligt att 
attraktivitet är den parameter som har störst 
påverkan på fastigheternas värde. Det handlar 
om fastighetens och lägenheternas attraktivitet 
men i ännu högre grad om den omgivande 
stadsdelens attraktivitet.

DEN ATTRAKTIVA STADSDELEN

Det finns mycket tyckande och många trender när det 

handlar om vad som gör en stadsdel attraktiv. För att ta 

ett helhetsgrepp och se till att våra arbetssätt är förank-

rade i den senaste forskningen på området inledde vi 

under 2013 ett samarbete med Ola Thufvesson, docent 

vid Lunds Universitet, Campus Helsingborg, och en av 

Sveriges mest meriterade forskare inom platsutveckling 

och kreativa miljöer. Arbetet resulterade i boken Sveriges 

attraktivaste stadsdelar, som beskriver vad som utmär-

ker en attraktiv stadsdel och konkretiserar vägen dit i 18 

strategier. Bland de 18 strategierna återfinns t ex Trygg-

het och säkerhet, Identitet och stolthet, Stråk, flöden och 

folkliv, Hållbara lösningar, Ökad täthet, Mötesplatser och 

Bostäder för alla livssituationer och livsstilar. Det här är 

strategier som vi nu omvandlar till konkret handling i vårt 

dagliga arbete.

FLEST NYA HYRESBOSTÄDER I SKÅNE

Bostadsbristen är en av Helsingborgs stora utmaningar. 

De närmaste åren bygger och renoverar vi rekordmånga 

bostäder i Helsingborg. Under 2013 var Helsingborg den 

stad i Skåne som byggde flest nya hyresbostäder per 

tusen invånare. Även i ett nationellt perspektiv är vår 

nybyggnadstakt unik. Totalt 191 byggstartades 2013 

och den siffran ökar till drygt 400 under 2014. Samtidigt 

moderniserar vi stora delar av våra befintliga 60- och 

70-talsområden. På både Närlunda, Drottninghög och 

Fredriksdal tar vi ett helhetsgrepp om stadsdelarna. 

VARIERAT BOSTADSUTBUD SOM MATCHAR 

MÅNGFALDENS BEHOV

Det är mångfalden som gör staden spännande och 

trivsam. Det ställer i sin tur krav på stadens bostäder och 

stadsdelar. De ska inte bara representera en mångfald 

av arkitektur, storlekar, planlösningar, standarder, utemil-

jöer mm. De ska också representera en mångfald av 

olika hyresnivåer. Av Helsingborgshems ca 12 000 hyres-

bostäder har 6 000 en månadshyra under 5 500 kr – det 

vill vi slå vakt om. Samtidigt fortsätter vi bygga bort bo-

stadsbristen. På så sätt stimulerar vi flyttkedjor som leder 

till att fler lägenheter med lägre hyra kan bli lediga för 

uthyrning.

ETT RESULTAT SOM ÅTERINVESTERAS TILL 100 %

Vår investeringsnivå är just nu rekordhög med mycket 

ambitiösa mål inom nybyggnation, ombyggnation, re-
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Attraktivitet är den para  - 
meter som har störst påverkan  

på fastigheternas värde

novering och underhåll. En god lönsamhet är helt av-

görande för att målen ska kunna uppfyllas. Vårt resultat 

för 2013 efter finansiella poster uppgick till 400 miljoner 

kronor vilket motsvarar vad vi investerat i ny- och om-

byggnationer under samma år. Utöver investeringarna i 

ny- och ombyggnationer har drygt 200 miljoner kronor 

satsats på olika underhållsinsatser (planerat underhåll 

och hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU).
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SAMSPEL MED INTRESSENTER
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Våra samarbeten och nätverk är många 
och starka på både lokal, nationell och inter-
nationell nivå. Utbyte av idéer, nya infalls vinklar, 
åsikter och intressen tas varje dag i beaktan-
de när vi fortsätter vårt arbete att göra Hel-
singborg till en attraktiv stad att leva och bo i.

KUNDEN I FOKUS

Hyresgästerna är naturligtvis våra viktigaste intressenter 

och en öppen och aktiv kunddialog är idag en självklar-

het för oss. 2013 bjöd på en del organisatoriska föränd-

ringar som alla syftade till att ytterligare tydliggöra och 

effektivisera verksamheten mot våra kunder. En ny kundor-

ganisation sjösattes i slutet av året med tre nya roller; kun-

dansvariga som utvecklar dialogen med våra nuvarande 

kunder och är med och driver det lokala arbetet för att 

öka attraktiviteten i våra områden, bosociala samordna-

re som fokuserar på trygghet och störningsärenden samt 

sälj- och uthyrningsansvariga som möter kunder som sö-

ker en ny bostad.

VI ÄR EN DEL AV STADEN

Samarbetet med Helsingborgs stad är omfattande och 

givande men också avgörande för att driva utveckling-

en i bostadsområdena. Ett bra samspel med stadsbygg-

nadsförvaltningen är en förutsättning för att uppfylla vår 

ägares direktiv kring nya bostäder till helsingborgarna. 

Med utvecklingsnämndens förvaltning, socialförvaltning-

en och Kärnfastigheter har vi ett väl utvecklat samarbete 

i olika projekt, stora som små. Olika perspektiv och förhåll-

ningssätt lyfts fram och tas tillvara, exempelvis inom det 

bostadssociala programmet som är ett område vi vill fort-

sätta utveckla tillsammans med staden. Multiteket, Plan-

teringar utan gränser, IdeA, projekt DrottningH, Gatutea-

terfestivalen och Kultur i stadsdelar är några samarbeten 

där vi tillsammans vill driva förändring, öka gemenskap 

och  stimulera engagemang och aktivitet. 

Vi är mer än ett bostadsföretag. Eftersom vi tror att bo-

stadsområden uppfattas mer levande och tryggare om 

det finns aktiviteter i dem, kompletterar vi vår roll som bo-

stadsföretag genom att stödja verksamheter som bidrar 

till liv och rörelse och som kan nyttjas av alla hyresgäs-

ter. Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar 

och verksamheter som har en tydlig anknytning till våra 

bostadsområden och som tilltalar många hyresgäster. 

Tillsammans med våra sponsringspartners arrangerar 

vi varje år aktiviteter för våra hyresgäster, till exempel fot-

bollsskolor, bordtennisskolor och prova-på-tillfällen i ban-

golf och innebandy.

SABO – NATIONELL INTRESSEORGANISATION

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en 

bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmän-

nyttiga bostadsföretag som ger sina medlemmar stöd 

och service genom information och kompetens- och er-

farenhetsutbyte. SABO verkar också för att ge medlems-

företagen goda förutsättningar och hyresrätten en po-

sitiv utveckling. En drivande branschorganisation som 

kan driva opinion och bevaka den bostadspolitiska ut-

vecklingen både i Sverige och på Europanivå är mycket 

värt för ett medelstort bostadsföretag som Helsingborgs-

hem så att vi kan fortsätta vara en långsiktig och kon-

kurrenskraftig aktör på den lokala bostadsmarknaden. 

SAMARBETE PÅ EUROPANIVÅ

Genom aktiv medverkan i det internationella nätverket 

Eurhonet (European Housing Network) får vi viktig kun-

skap inför den fortsatta utvecklingen av boendekoncept. 

Eurhonet består av allmännyttiga bostadsbolag från Sve-

rige, Tyskland, Frankrike, Italien och England. Företagen 

arbetar utifrån vitt skilda förutsättningar, beroende på 

lagstiftning och marknad men förenas i viljan att arbeta 

för ett hållbart samhälle ur miljömässigt, socialt och eko-

nomiskt perspektiv. Vi på Helsingborgshem är medlem-

mar i Eurhonet sedan 2010. Medlemskapet innebär att 

vi deltar i olika projekt tillsammans med kollegor i Europa. 

Det ger våra medarbetare en möjlighet till kompetensut-

veckling genom erfarenhetsutbyte och utbytesperioder.  

Bolagen möter alla liknande utmaningar. Den ök-

ande äldre befolkningen ställer nya krav för samtliga 

länder. Här diskuteras lösningar för att kunna erbjuda 

SAMSPEL MED VÅRA INTRESSENTER
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olika trygghetsboende anpassade efter behov. Under 

året har IT-relaterade lösningar diskuterats som ska ge 

fler möjlighet att bo kvar hemma längre.

Eurhonets energigrupp arbetar med att standardise-

ra passivhus med god arkitektur som ska kunna byggas 

i olika länder om än med lokala variationer.

Inom social integration delas erfarenheter och nät-

verket försöker hitta nya samarbetspartners i samhället 

som kan bidra till att integrationen sker så smidigt som 

möjligt.

PARTNERING – SAMVERKAN I BYGGBRANSCHEN

Under de senaste åren har vi arbetat med partnering 

som samarbetsform i flera ny- och ombyggnadsprojekt. 

Ett av de mest uppmärksammade på senare år är re-

noveringsprojektet på Stattena där ett fantastiskt sam-

arbete med Skanska bidrog till en nominering 2012 till 

Årets Bygge av Tidskriften Byggindustrin. Projekten på 

Ringstorpshöjden, Elineberg och Närlunda drivs också 

enligt denna framgångsrika samarbetsform. Partnering 

kommer från början från USA och Storbritannien och ut-

vecklades för att undvika de problem som lätt uppstår 

i en traditionell stafettloppsprocess; förseningar, ökade 

kostnader, tvister, bristande kommunikation och felaktigt 

kompetensutnyttjande. I partnering är projektets sam-

arbetsparter med från början och utvecklar 

projektet tillsammans. Genom att allas kompe-

tenser tas tillvara sparar vi både tid och pengar. 

Byggherren, konsulterna, entreprenörerna och 

andra aktörer bygger tillsammans ett projekt 

som baseras på öppenhet och förtroende. 

Förståelse för helheten ger ett bättre slutresul-

tat och samarbetet ger också bättre relationer, 

kompetensutveckling för medarbetarna och en 

långsiktig lönsamhet.

Projektets samarbetsparter är  
med från början och utvecklar 

projektet tillsammans.
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Nyrekryteringar och utvecklingssatsningar 
har höjt kompetensnivån i företaget under de 
senaste åren och så även under 2013. Vi är 
nu 200 stolta medarbetare som tillsammans 
arbetar för att göra Helsingborg till en attrak-
tiv stad att leva och bo i, för en mångfald av 
människor.

UTVECKLING AV EN VÄRDERINGSSTYRD  

ORGANISATION

Helsingborgshem är ett serviceföretag. Hur vi agerar i 

mötet med våra kunder och vår omvärld får stor be-

tydelse för vårt varumärke. Under 2013 har vi fortsatt 

utveckla och förankra vår företagskultur med målet att 

den ska vara medveten, samstämmig och accepterad 

av alla medarbetare. Vår vision, ”Vi 

ska göra Helsingborgs till en 

attraktiv stad att leva 

och bo i för en mång-

fald av människor”, 

förklarar vart vi 

strävar. Våra 

kärnvärden vi-

sar hur vi vill 

att Helsing-

borgshem ska 

uppfattas av 

sina kunder, sin 

omvärld och sina 

medarbetare. Under 

2014 tar vi nästa steg 

och definierar vilken bety-

delse våra kärnvärden får för vårt 

medarbetar- och ledarskap.

En värderingsstyrd organisation gör hela företaget 

mer dynamiskt och effektivt. Som medarbetare och led-

are ska man känna trygghet i de gemensamma värde-

ringarna. Man ska våga agera självständigt och kun-

na förklara sina beslut utan stöd av regler eller chefens 

godkännande. För våra ledare är därför den viktigaste 

uppgiften att inspirera, uppmuntra och skapa förutsätt-

ningar för medarbetarna att leverera mot vision och 

mål med stöd av en stark företagskultur.

SATSNINGAR PÅ SAMARBETE OCH STADSDELSUT-

VECKLING HÖJER FÖRETAGET

Förankringen av företagskulturen och de höga mål och 

ambitioner vi har i vår affärsplan har under 2013 resul-

terat i en satsning på grupputveckling. Alla arbetsgrup-

per gör sin egen utveck-

lingsresa mot målet 

att skapa hög-

presterande 

team som 

s t ä n d i g t 

u tveck las 

och för-

bättrar sitt 

samarbete.

För att ytterligare förankra de 18 strategierna kring att-

raktiva stadsdelar genomförde vi också en utbildning 

för alla våra kundansvariga. Där fick de handfast trä-

GOD ARBETSMILJÖ

Vi 
vågar

Vi  
utvecklar Vi  

bryr oss
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ning i att identifiera och konkretisera utvecklingsåtgär-

der, baserade i områdets historia och identitet. Efter en 

omfattande stadsdelsvandring på Planteringen fick 

deltagarna utarbeta konkreta förslag till förbättringsåt-

gärder både på kort och på lång sikt. Resultatet blev 

förslag på allt ifrån bättre kollektivtrafik, utökad service 

och näringslivsverksamhet och nya typer av mötesplat-

ser. Utbildningen genomfördes i samarbete med Ola 

Thufvesson, docent vid Lunds Universitet, Campus Hel-

singborg, och en av Sveriges mest meriterade forskare 

inom platsutveckling och kreativa miljöer, som också 

varit med och utvecklat strategierna.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE…

Helsingborgshem ska vara en attraktiv arbetsgivare 

som lockar medarbetare som i sin tur är attraktiva på 

arbetsmarknaden. För att lyckas rekrytera medarbetare 

som drivs av uppdraget att utveckla staden och bo-

ende är det därför viktigt att lyfta fram vårt eget enga-

gemang för stadsdelar, människor och deras hem. Det 

värdegrundsarbete som pågår inom företaget är inte 

bara en investering i dagens medarbetare och kunder, 

utan även framtidens.

Till skillnad från många andra fastighetsbolag har 

vi ingen stundande generationsväxling – denna har vi 

redan varit igenom. Vårt behov är istället att utveckla 

det kompetenskapital vi rekryterat in och att i nära sam-

arbete med högskolor och universitet marknadsföra 

branschen, för att attrahera framtida medarbetare.

…OCH EN HÄLSODIPLOMERAD ARBETSPLATS

Sedan 2004 har vi en hälsodiplo-

merad arbetsplats, vilket 

innebär att företaget 

uppfyller vissa häl-

sokriterier. Un-

der 2013 fick 

vi ytterligare 

en diplo-

meringsut-

m ä r ke l s e 

bl a tack 

vare vår ak-

tiva hälso-

grupp. Grup-

pen består av 

m e d a r b e ta re 

från hela företaget 

som arbetar för att ge 

inspiration till hälsosamma 

livsstilsval och arrangerar en mix av 

olika aktiviteter för kropp och själ. Under året har det 

ordnats löpträning i grupp med personlig tränare, spe-

lats innebandy och arrangerats bouletävling. Hälso-

gruppen har också bjudit in till olika frukostmöten med 

teman som kost, balans i vardagen, sömn och dess-

utom ordnat prova-på-tillfällen på kanot och tränings-

pass på Filborna träningsanläggning.
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 Enhet 2011 2012 2013

Fastighetsbestånd Antal lgh 12 359 12 385 11 664

Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök 1 rum och kök Antal 1 246 1 246 1 164

2 rum och kök 4 660 4 676 4 497

3 rum och kök 4 471 4 476 4 069

4 rum och kök 1 728 1 760 1 729

< 5 rum och kök 254 227 205

Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde Äldre % 1 1 1

Student % 2 2 2

Annat % 97 97 97

Genomsnittlig hyra Kr/kvm 946 974 1 004

Företagets omsättning Mkr 884 906 913

Företagets anställda Antal 145 159 200

Antal hyresgäster* Antal - - -

Hyresgäster över 65 år Antal - 26,2 25,9

FÖRETAGSFAKTA

Enhet 2011 2012 2013

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen  
och anpassningar i boendemiljön

Förändringar i fastighetsbeståndet % 0,4 0,23 0,73

Nyproduktion av hyresrätter Antal 50 28 85

Fastighetsförvärv (antal lägenheter) Antal 0 0 0

Avyttringar (antal lägenheter) Antal 2 2 806

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre  
och funktionshindrade** % 59 59 60

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende  
boendes behov och förväntningar

Hyresnivå kr/kvm 946 974 1004

Hyresutveckling kr/kvm 30 28 30

% 2,9 2,5 1,95

Driftkostnad kr/kvm - - 488

Driftkostnadsutveckling kr/kvm 406 427 61

% 14

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 8,4 7,9 7,6

Intern % 3,5 3,4 3,3

Trygghetsindex Andel trygga % 75 Ingen 
mättning 76,8

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar Antal 6 15 10

Ekonomiska skäl Antal - - -

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling

Trygghet och säkerhet

Andel boende som upplever att de är trygga  
i sin boendemiljö*** Andel - Ingen 

mätning -

Investeringar i stadsdelar med särskilda behov % av om- 
sättningen - 12 15

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
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Enhet 2011 2012 2013

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet **** Total kWh/kvm Atemp 112,7 117,5 116,3

(normalårskorrigerad) varav Fjärrvärme % 97,5 86,8 85,8

El % 15,2 11,9 12,8

Olja %

Biobränsle %

Fjärrkyla %

Solfångare % 0,02 0,02 0,03

Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från  
energianvändning (normalårskorrigerad förbrukning  
av värme) *****

kg/kvm
Atemp

3,72 3,06 3,89

Fjärrvärme % 100 100 91

El %

Olja %

Biobränsle %

Fjärrkyla %

Solfångare %

CO2 minskning, basår 2005 %

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 82 96 99,6

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon Ton CO2/år 84,17 84,14 54,26

Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar g CO2/km - - -

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning

Vattenförbrukning i beståndet Total kbm/kvm Atemp 1,21 1,22 1,20

Varm l/kvm  Atemp 485 490 480

Kall l/kvm Atemp 727 730 720

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive 
grovsopor Kompost kg/lgh - - -

Restavfall kg/lgh - - -

Återvinnings- 
material

kg/lgh - - -

MILJÖANSVAR

* Vi har bara uppgifter på kontraktsinnehavare ej hur många som bor i respektive lägenhet.

** Siffran är uträknad innan överlåtelsen av fastigheterna på Elineberg.

*** Vår NKI-enkät ställer inte denna fråga.

**** 1,4 % av energiförbrukningen kommer från naturgas

***** Naturgas står för 9% av CO2-utsläppen
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Enhet 2011 2012 2013

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar och underhållskostnader per lägenhet Befintligt bestånd Tkr/lgh 22 39 40

Årliga investeringar och underhållskostnader Befintligt bestånd Mkr 275 484 640

% av total 
omsättning 31 53 70

Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv Nyproduktion Mkr 148 44 178

% av total 
omsättning 17 5 19

Förvärv Mkr 0 0 0

% av total 
omsättning 0 0 0

Företagets ekonomiska uthyrningsgrad Bostäder % 99,7

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Utgifternas fördelning per typ av intressent Medarbetare Tusentals SEK - - -

Leverantörer - - -

Myndigheter 
(skatt)

- - -

Bank  
(räntekostnader)

- - -

Aktieägare - - -

Enhet 2011 2012 2013

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande  
ledningssystem

Andel kvinnor  och män i ledande positioner Styrelse

Andel kvinnor och män i styrelsen Kvinnor % 42 42 42

Män % 58 58 58

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen Kvinnor % 33 33 33

Män % 67 67 67

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

Andel av företagets hyresgäster som är nöjd  
med sitt boende *** Serviceindex % 79,6 Ingen 

mätning -

Företaget utvärderas av extern revisor Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej Ja Ja Ja

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej Nej Nej Nej

Företaget arbetar med boinflytande Ja/Nej Ja Ja Ja

Företaget arbetar enligt en extern certifiering av  
ledningssystem, ex ISO 14001 Beskrivning Ja/Nej - Nej Nej

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande  
hållbarhetskriterier Ja/Nej Ja Ja Ja

EKONOMISK HÅLLBARHET

FÖRETAGSLEDNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER

*** Vår NKI-enkät ställer inte denna fråga.
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Enhet 2011 2012 2013

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor

Anställningsform Heltid % 95 95,6 93

Deltid % 5 4,4 7

Tillsvidare % 86 97 85

Visstid % 14 3 15

Ålder Kvinnor 18-29 år - 8 14

30-44 år - 34 44

45-54 år - 23 30

55-64 år - 12 11

65 år - - 1 0

Totalt  70 78 99

Män 18-29 år - 4 9

30-44 år - 31 45

45-54 år - 27 28

55-64 år - 15 16

65 år - - 4 3

Totalt 75 81 101

Tillfällig anställning, med ersättning Praktik och 
säsongsjobb Antal - - 5

Löner

Fördelning av snittlön (exkl VD-lön) Tjänstemän män kr/månad 31 221 35 995 35 717

Tjänstemän kvinnor kr/månad 29 748 31 338 31 645

Kollektivanställda 
män

kr/månad 23 804 24 366 24 404

Kollektivanställda 
kvinnor

kr/månad 22 035 23 430 23 542

Anställningsbarhet och karriärutveckling

Utbildningsinsatser för personalen - kursavgifter Utfall kr/anställd 17 688 12 352 19 133

Utbildningstimmar per anställd och år timmar - - -

Medarbetares hälsa och välbefinnande

Frånvaro Total frånvaro % 2 2,9 4

Andel av frånvaron som beror på: Olycksfall i arbetet % - - -

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete  
– trivselindex % - - -

Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej Ja Ja Ja

GOD ARBETSMILJÖ
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Det egna hemmet och dess närmiljö har 

betydelse för människors möjligheter att 

leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarsta-

gande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor 

och en trygg miljö för alla som bor och 

verkar i staden.

MILJÖANSVAR

Med dagens utsläpp av växthusgaser och 

det respektlösa användandet av jordens 

resurser orsakar vi allvarliga klimatföränd-

ringar. Det behövs en radikal förändring av 

vårt sätt att använda jordens resurser, där 

vi alla tar ansvar för vår gemensamma miljö.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Helsingborgshem ser fastigheter som 

långsiktiga investeringar. Genom god och 

ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombina-

tion med en stabil ekonomisk utveckling i 

företaget ges förutsättning för hållbara och 

attraktiva bostäder under många år.

SAMSPEL MED INTRESSENTER

Helsingborgshem som allmännyttigt bolag 

ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och 

samhället. I samförstånd med våra intres-

senter utvecklar vi verksamheten på ett 

ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är 

gynnsamt för alla.

GOD ARBETSMILJÖ

Helsingborgshems medarbetare har hög 

kompetens och stort engagemang. Trivseln 

är hög och det finns en vilja att utvecklas. 

Med kontinuerlig satsning på medarbetar-

na ges förutsättningar för en fortsatt bra 

arbetsinsats.

HELSINGBORGSHEM I SAMARBETE MED DEAR FRIENDS.  
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