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VAD ÄR CSR?
CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska ”företa-

Den stora skillnaden är att CSR och hållbarhet i allt

gens samhällsansvar”, handlar om hur företag påverkar

högre grad ses som något som även kan bidra till ökad

samhället i positiv och negativ bemärkelse, och genom

lönsamhet, som ett sätt att minska onödig förbrukning

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

av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser,

European Housing Network, Eurhonet, är ett

frivilligt integrera social, ekonomisk och miljömässig hän-

och samtidigt optimera användningen av de resurser

nätverk bestående av drygt 30 allmännyttiga

syn i beslut, framtida satsningar och daglig verksamhet,

man förfogar över.

bostadsbolag från England, Frankrike, Italien,

i samverkan med sina intressenter – kunder, ägare och

VAD ÄR EURHONET?

Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark

Kommissionen uppmanar företag att bättre integrera

samarbetspartners.

frågor som socialt ansvar, miljö och mänskliga rättighe-

År 2011 modifierade EU-kommissionen definitionen av

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

påverkan på vår gemensamma miljö minimeras

CSR.“The responsibility of enterprises for their impacts on

för att vara konkurrenskraftiga, bygga långsiktiga relatio-

genom medvetenhet, aktiva åtgärder och

society” Fortsättningsvis skriver de att företagen; “should

ner med medarbetare, kunder och konsumenter samt

sättet att driva vår verksamhet.

have in place a process to integrate social, environme-

bidra till en bättre samhällsutveckling.

vilja att arbeta för ett hållbart samhälle där

ntal, ethical and human rights concerns into their busi-

En CSR-rapport kan i princip översättas med hållbar-

ness operations and core strategy in close collabora-

hetsredovisning.

tion with their stakeholders”.
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DEFINITIONER
DEFINITION AV FÖRNYBAR ENERGI

BOSTÄDER TILLGÄNGLIGA FÖR ÄLDRE

Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden

Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når

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

med hiss. Då det råder höjdskillnad vid entréer måste

inom överskådlig framtid. Lagrade energikällor (fossilt

ramp eller liknande finnas.

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 vattenkraftverk
eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk, som inte förnybar energi - när den t ex framställs i kärnkraftverk eller

bo i för en mångfald av människor.

nom att utveckla attraktiva bostäder som bidrar till att

stadsutvecklingsarbete, medverka till att bra service

Ägare: Helsingborgs stad

finns i stadsdelar och bostadsområden samt i samver-

Nettoomsättning: 893 172 kkr

ENERGIBÄRARE

kan med stadens övriga aktörer motverka segregation

Årsresultat efter finansiella poster: 253 805 kkr

och främja gemenskap och trygghet i de olika bostads-

Balansomslutning: 5 010 063 kkr

områdena.Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmäs-

Antal anställda: 200 (52% män)

siga principer på ett sätt som främjar långsiktigt håll-

Antal bostäder: 11 590 st

bar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk.

Antal lokaler: 729 st

ENHET
KWH

UTSLÄPP PER ENHET
0 GRAM CO 2

LITER

2,65 KG CO 2

• Vindkraft – vindkraftpark, vindkraftverk

DIESEL

LITER

2,98 KG CO 2

• Vattenkraft – saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft,

E85

LITER

0,6 KG CO 2

BIOGAS

LITER

0,2 KG CO 2

FORDONSGAS

LITER

1,82 KG CO 2

vattenvärme

Vi ska göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och

Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning ge-

För att beräkna utsläppen av CO2 från verksamheten
används följande omräkningsfaktorer:

BENSIN

• Jordvärmekraft – värmepump, markvärme, bergvärme,

VISION

Grundat: 1946

39 GRAM CO 2

havsvärmekraft

nierat i ägardirektivet 2011.

stad att leva i. Bolaget ska aktivt delta i Helsingborgs

KWH

solfångare

erbjuder attraktiva bostäder som matchar livet hemma.

Vi utvecklar boendet och stadsdelar i Helsingborg och

CO 2 BERÄKNINGSMODELL

FJÄRRVÄRME

• Solenergi – solcell, soluppvärmning, solvärme,

Det kommunala ändamålet som det är defi-

FAKTA

(Vi köper endast grön el)

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR ÄR:

AFFÄRSIDÉ

Helsingborg kan växa, utvecklas och vara en attraktiv

EL

kraftverk som drivs av olja eller kol.

KORT OM HELSINGBORGSHEM

För bilar bedöms bränsleförbrukningen vara en liter/mil

• Bioenergi – bränslepellets, biobränsle

för bensindrivna bilar och 0,8 liter för dieseldrivna.

BERÄKNINGAR AV FÖRNYBAR ENERGI
Beräkningarna bygger på antagandet att 85 % av fjärr-

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

värmen är grön.

Det finns inget system i enlighet med någon standard.
Flera riktlinjer och direktiv är uppbyggda i enlighet med

ATEMP

ISO 14001, men inte ett komplett system.

Uppvärmd yta mer än 10˚C.

HÅLLBARHETSKRITERIER VID UPPHANDLING

DRIFTKOSTNAD
Med driftkostnad avses drift-, administrations- och
företagsövergripande kostnader.

Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt
ansvar samt ekonomi. Som standard i förfrågnings
underlagen är klausuler om rätt till hävning om part blir

FASTIGHETSFÖRVÄRV

dömd för brott mot bland annat jämställdhetslagen,

Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastighe-

diskriminering i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag

ter, (läs antalet lägenheter).

och arbetsmiljöförordning. När det gäller ekonomi ska
anbudsgivaren kunna visa att denne är fri från hinder för

AVHYSNINGAR
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genom

deltagande enligt LOU.

för avhysning av hyresgäst. Till grund för avhysningen

SJUKFRÅNVARO

finns ett beslut, ett utslag om handräckning eller en

Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjuk
dagar

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

oberoende anledning av frånvaro. När det gäller olycks-

vi har gjort en uppsägning och om hyresgästen accep-

fall i arbetet beräknas antal sjukdagar utifrån de inrappor-

terar detta definieras det inte som en avhysning.

terade arbetsskador och tillbud som lett till sjukskrivning.
4
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VÅRA STRATEGISKA MÅL

DEN BALANSERADE STADEN

Med visionen som kompass och affärsmodellen som måttstock har
Helsingborgshem fastställt följande strategiska mål för perioden 2012-2015:

Vi har fått ett stort och viktigt uppdrag av vår ägare; att
vara med och utveckla Helsingborg till Sveriges attrak
tivaste stad.Vårt bidrag är ett brett utbud av bra, hållbara
och prisvärda bostäder och attraktiva boendemiljöer

1
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Vi ska bygga
300 nya attraktiva
bostäder per år som
matchar den moderna
kundens efterfrågan
på mervärden och
kreativa lösningar.

Vi ska bygga
om 400 befintliga
lägenheter per år och
samtidigt skapa olika
standard anpassat efter
människors olika behov
och önskemål.

där en mångfald av människor trivs och kan utvecklas.Vi
blundar inte för de utmaningar staden har utan arbetar

”vara med och utveckla
Helsingborg till Sveriges
attraktivaste stad ”
aktivt för att motverka bostadsbrist, hemlöshet, segregation och negativ klimatpåverkan. Ett arbete som bara
kan ge varaktigt resultat om vi gör det i nära dialog med
de boende och övriga intressenter.
Ledstjärnan i arbetet är vår vision och vi mäter framgången både i kundernas upplevelser och i våra egna
analyser av stadsdelarnas attraktivitet.

3
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Vi ska
öka byggnadernas
attraktivitet genom
att årligen investera 180
miljoner kronor i planerat
underhåll och minska
energiförbrukningen till
140 kWh/kvm.

Vi ska leverera
ett driftnetto på 600
kr/kvm (2015) samt
öka kundernas upplevda
trygghet till 80 % där inga
hyresgästers trygghet får
understiga 60 %.

Under ett år som präglats av en hög leveranstakt i alla
delar av verksamheten har vision, värdegrund och strategier spelat en extra viktig roll för att hålla gemensam
kurs och ge energi i arbetet. När vi bygger, bygger om
och underhåller mer än någonsin, samtidigt som vi ökar
ambitionen i service och skötsel, behöver medarbetarna
känna mening i den gemensamma riktningen och i de

HELSINGBORGSHEMS VISION:

värderingar som styr våra beslut. Den höga kapacitet vi

VI SKA GÖRA
HELSINGBORG TILL EN
ATTRAKTIV STAD ATT
LEVA OCH BO I FÖR
EN MÅNGFALD AV
MÄNNISKOR.

visat under året är ett resultat som visar på betydelsen av
att göra alla involverade i arbetet kring vision och värdegrund. Med denna gemensamma bas bidrar vi mer än
någonsin till stadens utveckling mot en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad.

VARUMÄRKET LEVER GENOM MEDARBETARNA
Vår värdegrund involverar alla medarbetare och stakar ut en gemensam
riktning för hela vår verksamhet. Tanken är att den ska genomsyra allt från

Jonas Hansson
VD Helsingborgshem

arbetssätt och kundbemötande till vår produkt och den sammanfattas med:

Vi vågar – vi utvecklar – vi bryr oss.
6
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MILJÖANSVAR
Sveriges bostäder och lokaler svarar idag för cirka

liga fastigheter. En särskilt viktig funktion fyller de gröna

35 procent av landets totala slutliga energi

taken i förtätningsprojekt. För varje ”hård” yta vi tillför är

användning.En siffra som har minskat de senaste

vår målsättning att tillföra en ”mjuk” yta som kan bidra till
att minska luftföroreningar och mildra stadsklimatet. Men

åren bland annat tack vare Skåneinitiativet där

kWh

Energiförbrukning i fastigheter
från olika årtionden

180

det handlar också om att göra de befintliga grönytorna

106 privata och allmännyttiga bostadsbolag,

Under 2014 gjorde vi en kartläggning av energiförbrukningen i fastig
heter byggda under olika tidsperioder. Resultatet visar var det är mest
lönsamt att fokusera våra åtgärder och det blir ett viktigt underlag för
vår kommande energistrategi.

mer anpassade efter dagens behov. Utegym, multiarenor,

däribland Helsingborgshem, bestämde sig för

äventyrslekplatser och odlingslådor är exempel på nya ute-

att minska energiförbrukningen med 20 procent

miljöer som används av de boende och samtidigt bidrar

fram till 2016. Idag är all nyproduktion från

till att skapa attraktiva och hållbara stadsdelar.

Helsingborgshem lågenergihus och vi satsar

UTMANANDE MÅL FÖR ENERGI OCH VATTEN

målmedvetet för att stimulera en hållbar livsstil

Helsingborgshems ca 12 000 bostäder och lokaler ska ha

och minska boendets totala ekologiska fotavtryck.

en genomsnittlig energiförbrukning på 140 kWh/kvm i slutet av 2015. Målet är tufft och kräver investeringar i teknik

VI BYGGER STADEN TÄTARE MED ÖKAD HÅLLBARHET

135

och i uppföljning men också fler incitament och ökad

Helsingborgs befolkningsutveckling har varit positiv under

kunskap som påverkar individens konsumtionsmönster. För

flera år och växer med rekordmånga nya invånare 2014.

2014 var målet att nå en genomsnittlig energiförbrukning

För att möta efterfrågan och bidra till att staden kan

på 143 kWh/kvm. Vi når inte riktigt ända fram utan ligger

utvecklas är Helsingborgshems nybyggnadstakt just

kvar på 2013 års nivå, det vill säga 145 kWh/kvm.

nu bland de högsta i landet. Under 2014 startade vi ny-

EN ERG I F Ö RB RU KN I N G

byggnationer av 435 hyresbostäder. Bostadsbristen är en

kWh/kvm

utmaning men att som på 70- och 80-talet bygga nya
bostäder på jordbruksmark är idag varken möjligt eller

160

önskvärt. Sveriges odlingsmarker och naturområden har

90

150

152

blivit allt viktigare för matproduktion och rekreation och

147
140

merparten är långsiktigt skyddade. Det är också till staden
som många söker sig idag. Trycket på centralt placerade

143

145

145

2013

2014

130

bostäder är stort, något som gäller för de flesta av Sveri-

120

ges attraktiva städer. Boverket konstaterar att allt fler städer
förtätar inom städerna och på gammal industrimark – en

110
ÅR

positiv trend ur ett hållbarhetsperspektiv under förutsätt-

2010

2011

2012

OVANSTÅE NDE NY C K E LTAL ÄR KO R R IG E R ADE FÖ R ATT F Ö L JA
SMH I: S NYA NO R MAL ÅR SPE R IO D.

ning att förtätningen sker planerat och med aktiva val

VAT T EN F Ö RB RU KN I N G

som främjar klimat och miljö.

45

kbm/kvm

All Helsingborgshems nyproduktion har en låg energi
1,60

förbrukning (minst 25 % under byggnormen) och den
energi som används är förnyelsebar till 98,3 %. Den stora

1,50
1,48

källan till utsläpp av klimatpåverkande gaser i staden

1,52

1,52

2011

2012

1,50

1,52

1,40

är biltrafiken. Därför väljer vi att förtäta i områden med

1,30

redan utbyggd kollektivtrafik och vi erbjuder våra hyresgäster förmånligt bilpoolsavtal. Vi satsar också medvetet

1,20

för att tillföra staden nya gröna ytor. Gröna sedumtak är

1,10

en teknik vi använder i såväl nyproduktion som på befint-

ÅR

8
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ENERGIKARTLÄGGNING AV VÅRA FASTIGHETER

Vi ser dock en tydlig minskning av varmvattenförbruk

Vi arbetar kontinuerligt med tekniska åtgärder och

ningen i de områden där vi installerat IMD sedan 2010.
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lösningar för energieffektivisering i både nyproducerade och äldre fastigheter. För våra nybyggda hus ställer

FÖRNYELSEBAR ENERGI TILL 98,3 %

vi kravet att de ska ha en energiförbrukning 25 % un-

Att mängden förbrukad energi i boendet minskar har

der gällande byggnorm. Samtidigt vet vi att den största

stor betydelse men det har också valet av den energi

potentiella energibesparingen finns i våra äldre fastig-

som trots allt behövs. Helsingborgshem använder idag

heter som visserligen byggdes med den tidens bästa

98,3 procent förnyelsebar energi som inte ger något

vetande men samtidigt ligger långt efter dagens krav.

CO2-bidrag till atmosfären. På el-sidan är vi redan helt

Under 2014 genomfördes en kartläggning över energi-

Målsättningen är ett helt
fossilfritt fjärvärmebränsle

förbrukningen i hela vårt bestånd, som vi nu använder
som underlag i arbetet med en ny energistrategi för
företaget. Vi har startat upp ett antal pilotprojekt för att
undersöka vilka olika åtgärder och lösningar som lämpar

Hållbar et
livskvalit

fossilfria. Vi köper ”BraMiljövalEl” vilket betyder att elen

sig bäst ur ett energibesparingsperspektiv för olika typer

är producerad enligt Svenska Naturskyddsföreningens

av byggnader och boendeformer. Bland projekten kan

kriterier. När det gäller energin för värme är vi nästan

nämnas tvättstugeprojekt på Stattena och ventilations-

fossilfria. Det fjärrvärmebränsle vi köper har 1,7 procent

åtgärder för radhus. Arbete pågår också med att byta

fossilt innehåll. Målsättningen är ett helt fossilfritt fjär-

ut gamla kulvertsystem för att minska värmeförlusterna i

värmebränsle, vilket också marknaden erbjuder idag,

marken i våra bostadsområden.

men till en kostnad som vi hittills bedömt skulle drabba
den ekonomiska hållbarheten i allt för hög grad. Vi följer

KUNSKAP OCH MOTIVATION SÄNKER

den ekonomiska utvecklingen noga. Cirka 150 av våra

FÖRBRUKNINGEN

lägenheters värmeförbrukning består av naturgas som

Men tekniska åtgärder räcker inte för att nå målet om

innehåller hela 50 procent fossilt bränsle. Trots att dessa

minskad förbrukning. Det krävs också insatser som ökar

bostäders värmeförbrukning endast utgör 1,4 procent

kunskapen om hur man sänker sin förbrukning och

av vår totala förbrukning, representerar de 11 procent

stimulans för ett förändrat beteende hos individen. Vi

av vårt samlade CO2-utsläpp. Här finns alltså möjlig-

arbetar sedan femton år tillbaka med Individuell Mätning

heter till förbättringar och en utredning ska visa på de

och Debitering (IMD), i kombination med informations-

samlade effekterna av att konvertera våra gaspannor

insatser. IMD finns nu i mer än hälften av våra lägenhe-

(i Domsten och Påarp) till värmepumpar.

ter, nya som äldre, och installationen innebär också att
hyresgästerna själva kan välja inomhustemperatur mel-

SOLCELLER PÅ ALLT FLER BYGGNADER

lan 18 och 23 grader. Möjligheten för våra hyresgäster

Solenergi är en förnybar, fossilfri energikälla som ger

Hyresgästerna kan själva
välja inomhustemperatur
mellan 18 och 23 grader

mycket låga utsläpp och används för att producera både
värme och el. Intresset för solenergi ökar snabbt i Sverige

NEXT-BUILDINGS – UNIK SATSNING FÖR ETT

celler och solfångare. Den byggnadstekniska konstruk-

bland annat tack vare det statliga stöd på maximalt 35

HÅLLBART BOENDE

tionen ger ett minimalt energibehov och all utrustning

procent (30 procent från 1 jan 2015) som utbetalas för

Som ett av tre byggen i Europa är våra punkthus på

kommer att ha hög energiklass. Försörjningen till om-

installation av solceller. Helsingborgshem har hittills testat

Elineberg del av EU-projektet NEXT-Buildings, som syftar till

rådet präglas också av ett genomgående miljötänk i

solceller på ett begränsat antal fastigheter men under

att främja energieffektivt byggande. De byggnader som

allt från smidigare källsortering, regnträdgårdar som tar

2014 har beslut fattats om en utökad satsning i flera ny-

ingår i projektet ska ha ett energibehov på maximalt

hand om dagvatten samt generös cykelförvaring, som i

att ha 23 grader har skapat förluster i våra värmesystem

produktionsprojekt. Just nu finns planer för att installera

42 kWh/kvm, ett mål som vårt bygge ser ut att uppnå

kombination med bilpool, laddstolpar för elbilar och bra

och under 2015 satsar vi därför på att kunna erbjuda

solcellsan
läggningar på Elineberg, Ringstorp, Husensjö,

med marginal. Förutom traditionell värmeåtervinning

buss- och tågförbindelser i området ska bidra till minskad

önskad temperatur utan att förlusterna blir för stora.

Närlunda och i Rydebäck.

har punkthusen även spillvattenvärmeåtervinning, sol-

klimatpåverkan från biltrafik.
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Nedgrävda
källsorteringskärl
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BILPOOL ERBJUDS HYRESGÄSTER

värmer utrymmena. Men solcellerna ska också gene-

I ett samarbete med Sunfleet har vi utarbetat ett erbju-

rera energi till ett kylsystem som gör det möjligt för alla

dande om bilpoolsanvändande till våra hyres
gäster

hyresgäster att sänka temperaturen i sina lägenheter

med rabatterat medlemskap där månadsavgiften dras

sommartid.

direkt på hyresavin. Trots flera utmaningar tror vi att bil-

Det är inte bara energiförsörjningen i Rydebäcks nya

pooler kan komma att växa i betydelse. Trenden är att

hus som ligger i framkant vad gäller hållbarhet. Plane-

bilpoolandet ökar, i t ex Malmö fördubblade Sunfleet

ring pågår för att nybygget som helhet ska kunna klassifi

antalet bilpoolsbilar till 60 under 2014. I Helsingborg har

ceras som ”Miljöbyggnad Silver”. Det är Sweden Green

Öresundskraft och Moveabout inlett ett samarbete med

Building Council som har utvecklat ett certifieringssystem

solenergibilar som ett komplement till sina eldrivna bil-

för hållbart byggande vilket möjliggör benchmarking

poolsbilar. Vi vill utveckla intressanta serviceerbjudande

ur både ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

till våra hyresgäster och tror att bilpooler har en fram-

Certifieringssystemet är utvecklat för svenska förhållan-

tid. Vår strategi för att öka intresset är att paketera och

den och fokuserar på energi, innemiljö, byggmaterial,

marknadsföra vårt avtal med Sunfleet mer effektivt och

tydlig uppföljning och sänkta driftskostnader.

då särskilt i samband med all nyproduktion.
MILJÖVÄNLIGT SEDUMTAK LÖSER TEKNISKT PROBLEM
RYDEBÄCK FÅR BERGVÄRME OCH 400 KVM

Vi arbetar för att stimulera en hållbar livsstil och minska

SOLCELLER

boendets totala ekologiska fotavtryck på lång sikt. I vis-

Att följa med i den senaste forskningen, tänka innovativt

sa fall kan det ekologiskt smartaste valet både gene

och våga satsa på ny teknik är avgörande för att bo-

rera omedelbara effekter och samtidigt lösa tekniska

endet ska bli mer hållbart. Redan 2010 byggde Helsing-

problem. Sedumtaket på fastigheten Hamilton med

borgshem sina första passivhus i Ödåkra. Tekniken har

140 bostäder är ett sådant exempel. Ett platt papptak

förbättrats avsevärt sedan dess och idag är samtliga

med dåligt fall gjorde att stora mängder regnvatten

Helsingborgshems nyproduktioner lågenergihus med

ofta samlades på det 200 meter långa taket med risk

fokus på energi, innemiljö och byggmaterial.

för läckage. I samband med att papp-

Inför nyproduktionen av tre fastig-

taket skulle läggas om satsade vi

heter med total 51 hyresbostäder i

därför på att lägga en växtlighet

Rydebäck är energiförsörjningen

med sedum ovanpå pappen.

en utmaning. Rydebäck har en

Sedumtaket

nu

fossil energikälla – naturgas –

som ett vattenmagasin och

som via Öresundskraft förser

risken för läckage minskar.

området med energi idag.

Det underliggande papptakets livslängd förlängs

NYTÄNK SKA FÖRBÄTTRA KÄLLSORTERING

fastighetsvärdar lägger stor vikt vid att hålla ordning i sop

Vi strävar efter 100 procent

Helsingborgshem erbjuder sedan många år samtliga hy-

rummen och hjälper till när det uppstår frågor kring hur

fossilfri energianvändning i

resgäster källsortering av förpackningar och hushållsav-

man sorterar rätt. Många hyresgäster är flitiga att källsor-

alla våra hus och fick därför

fall. För att kunna återvinna material, näring eller energi ur

tera men långt ifrån alla. Genom att göra källsorteringen

tänka i nya banor. Valet föll på

avfallet krävs bra förutsättningar för att källsortera, både i

enklare och mer tillgänglig tror vi att vi kan öka andelen

bergvärme med borrhålslager

form av utrymme och lämpliga kärl men också kunskap

källsorterare. Elineberg blir Helsingborgs första bostads-

som

och motivation. I våra nybyggda bostäder ser vi därför till

område med en ny form för avfallshantering. Källsorte-

bostäderna. Som komplement för-

att köken är väl utrustade för att underlätta källsortering.

ringskärlen är här nedgrävda och nås genom ett inkast i

ses samtliga tak med solceller det vill

Vi ser också till att våra miljörum är lättillgängliga och

marknivå. Lösningen finns sedan tidigare på Gröningen i

säga även taken på undercentral, förråds-

fungerar väl. Ett snyggt och fräscht soprum med ordentligt

Helsingborg och innebär bättre tillgänglighet, mindre lukt,

byggnader och garage. Totalt handlar det om 400 kvm

märkta kärl har visat sig öka motivationen att sortera. Våra

högre kapacitet och enklare hantering vid tömning.

solceller som ska driva bergvärmeanläggningen som

12

fungerar

uppvärmningssystem

för

Certifieringssystem
för hållbart
byggande

från 25 till 40 år, tack vare
den
heten.

skyddande

växtlig-

Samtidigt

bidrar

sedumtaket till att dämpa
buller, binda luftföroreningar
och mildra stadsklimatet. För den

som promenerar längs landborgspromenaden finns dessutom numera en
vackert melerad året-runt-grönska att blicka ner på
istället för det tidigare svarta papptaket.
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VARIATION SOM NYCKELFAKTOR FÖR ATTRAKTIVITET

osv skapar utrymme för en mångfald av människor

Vårt fokus på attraktiva stadsdelar genomsyrar arbetet

avseende livssituation, ekonomi och intresse, vilket är ett

på alla avdelningar inom företaget, ett arbete som är

av grundkriterierna för att skapa en attraktiv stadsdel.

av både strategisk och operativ karaktär. Vi fokuserar på

Variation som nyckelfaktor för attraktivitet är en av de

de kvaliteter som finns i stadsdelarna, att utveckla de

teorier som presenteras i boken Sveriges attraktivaste

områden som brister och i vissa fall tillföra nya inslag i

stadsdelar. Vi har tagit fram boken i samarbete med Ola

SOCIALT ANSVAR
Den sociala dimensionen av att bo är en integre-

gästdialogen kring varje fastighet har dock tagit längre

rad del av vår affärsmodell. Stadsdelar där alla

tid än väntat och under 2014 har vi färdigställt 6 trygghets

Thufvesson, docent vid Lunds

människor trivs,har en meningsfull tillvaro,känner

certifierade fastigheter, vilket omfattar 280 lägenheter.

Under 2013 har vi utvecklat konkreta verktyg och

Universitet, Campus Helsing-

sig trygga och stolta över sitt område är också att-

handlingsplaner på stadsdelsnivå. Utöver åtgärder för

borg, och en av Sveriges mest

raktiva stadsdelar ur ett affärsmässigt perspektiv.

att öka den upplevda tryggheten, att skapa platser som

meriterade

inom

De satsningar vi gör på sociala verksamheter har

inbjuder till aktivitet och gemenskap eller att förbättra

platsutveckling och krea
tiva

servicen i området genom att locka nya entreprenörer,

miljöer. Boken beskriver vad

därför alla som syfte att öka tryggheten, förbättra

arbetar vi också långsiktigt med att öka variationen i

som utmärker en attraktiv

områden där utbudet av bostadstyper är smalt. En större

stadsdel

variation av bostadstyper, hyresnivåer, bostadsstorlekar

vägen dit i 18 strategier.

linje med stadsdelens identitet.

B O K E N FINNS AT T B E STÄL L A KO ST NADSFR IT T.

forskare

och

konkretiserar

Målet för 2015 har satts till 17 fastigheter. Certifieringsprocessen inleds med att den aktuella fastigheten inventeras
med en checklista för att hitta de åtgärder som behövs just
där. Exempel på åtgärder är bättre belysning på mörka
platser, att ta bort buskage som skymmer sikten, att sätta in

gemenskapen och minska segregationen.

elektroniska passagesystem eller att måla om och fräscha

HANDLINGSPLAN GER LYFT ÅT VARJE STADSDEL

upp gemensamma utrymmen. Rutiner och rondering förbättras för att säkerställa att åtgärderna blir bestående.

Vissa stadsdelar är hårdare drabbade av arbetslöshet,

Alla nyproducerade fastigheter och lägenheter byggs

socialt utanförskap och ohälsa än andra. För att skapa

också enligt de krav som ställs inom trygghetscertifie-

bra boendemiljöer där människor trivs och vill vara med

ringen. Nästa mättillfälle blir vår nöjd-kund-undersökning

och själva bidra till utvecklingen utgår vi från varje stads-

som genomförs våren 2015, då vi hoppas kunna se en

dels unika förutsättningar och behov. Våra stadsdels

förbättring av den upplevda tryggheten. Intresset för

analyser lägger sedan grunden för de handlingsplaner

trygghetsarbete i bostadsmiljöer är stort och vi har fått

som styr arbetet i hela organisationen. Insatserna kan

mycketuppmärk
samhet från andra bostadsföretag som

handla om allt från fysiska förändringar i miljön till att

är nyfikna på vår certifiering.

skapa mötesplatser och förutsättningar för gemenskap
eller stöd till individer och grupper som bidrar till enga

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

gemang och utveckling i området. Det övergripande

I takt med att antalet äldre blir fler ökar också efterfrå-

målet är att alla stadsdelar ska upplevas attraktiva

gan på bostäder anpassade för äldres behov och förut-

både för dem som bor där och för besökare.

sättningar. Många äldre söker sig till en bättre anpassad

CERTIFIERING ÖKAR TRYGGHET OCH TRIVSEL

bostad där man kan bo kvar så länge som möjligt och

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

undersökningar visar att social samvaro och möjlighet till

bostadsområdet är en grundläggande förutsättning för

aktivitet är viktiga faktorer i valet av hur man vill bo. Hel-

trivsel och därmed också för platsens attraktivitet. Vårt

singborgshem möter den ökande efterfrågan genom att

övergripande mål till och med 2015 är att våra kunders

bygga fler seniorboenden, främst i vår nyproduktion, och

upplevda trygghet når 80 % och att inga kunders trygg-

genom att utöka antalet trygghetsboenden.

het understiger 60 %. Vår senaste nöjd-kund-undersök-

Seniorboenden vänder sig till personer som är över

ning från 2013 visade ett totalresultat på 77 %. Genom

55 år och är lägenheter med anpassade planlösningar

att öka platsens attraktivitet har trygghet också en direkt

och smarta detaljer som gör vardagen lite enklare.

koppling till fastighetsvärdet och ökad trygghet är alltså

Under året har vi påbörjat planering av drygt 100 nya

en central fråga för hela vår verksamhet.

seniorboenden på Ringstorpshöjden, Parkhusen och

Vi fick mycket bra respons från våra hyresgäster på den

14

Elineberg.

pilot vi startade kring trygghetscertifiering 2013 och arbetet

Trygghetsboende är en boendeform för friska och

har nu övergått i ordinarie verksamhet.Vår målsättning var

aktiva personer över 70 år i tillgänglighetsanpassade

mycket ambitiös med 67 certifierade fastigheter 2013-2016

lägenheter med trygghetsdetaljer somtill exempel spis-

och att under 2014 börja certifiering av 30 fastigheter. Hyres

vakt.Det finns också tillgång till service och gemensamma
15
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aktiviteter, anordnade av våra trygghetsvärdar, som till

tilltagande belastning på stadens bostadssociala pro-

exempel utflykter eller utbildning i att använda dator

gram visar. Genom det bostadssociala programmet

och surfplatta. I dagsläget har vi 174 trygghetslägenhe-

får bostadssökande med försörjningsstöd förtur till en

ter, en ökning med 14 stycken från förra året.

lägenhet med låg hyra som annars skulle kräva lång
kötid via vår ordinarie uthyrning. Grundtanken i pro-

OMRÅDESAKTIVITETER STÄRKER GEMENSKAP

grammet, som drivs av Helsingborgs stad, är att en för-

OCH SKAPAR STOLTHET

sörjningsstödstagare ofta behöver hjälp med mer än

Områdesdagar och andra evenemang är mycket

bara en bostad. I de fall det finns missbruk, psykisk ohäl-

uppskattade av både hyresgäster, besökare och med

sa eller andra bakomliggande faktorer, kan man inom

arrangörer. De ger människor möjlighet att träffas, lockar

ramen för programmet få hjälp med att komma tillrätta

till aktivitet och stärker gemenskapen i området. Utöver

med dem. Ett nätverk av kompetens från socialförvalt-

de återkommande områdesdagarna har vi under året

ningen och arbetsmarknadsförvaltningen finns till för

fortsatt med den framgångsrika hundcoachningen

fogande och skapar en helhet kring individens situation

vi startade 2013, vi har invigt ett utegym på Maria

som ger bättre förutsättningar att komma på fötter igen.

Park, arrangerat gatuteater och sommarteater, ordnat

Enligt avtalet med staden ska Helsingborgshem bidra

basketträning på Fredriksdal, deltagit i städdagar som

till programmet med lägenheter motsvarande mark-

del av kampanjen I love Helsingborg och visat gratis ut-

nadsandelen på 42 % av stadens hyresrätter. Under 2014

omhusbio på Närlunda. I september firade vi Dalhem

tog bolaget ett större socialt ansvar och bidrog med

som fyllde 40 år och på Närlunda har vi samarbetat

65 lägenheter, vilket motsvarar 50 % av det totala antal

med musikprojektet Playing for Change som inspirerar

lägenheter som förmedlades genom programmet.

människor att lära sig instrument och spela tillsammans.

Behovet av lägenheter till det bostadssociala program-

Vi har stort fokus på aktiv och meningsfull fritid för

met har ökat under de senaste åren och vi är beredda att

barn och unga, inte minst på Drottninghög där andelen

bidra med fler. Samtidigt menar vi att programmet mås-

unga är stor. Multiteket erbjuder gratis fritidsverksamhet,

te utvecklas så att det ger de privata fastighetsägarna

den återkommande cirkusskolan lockar barn både från

både incitament och tillräckligt stark uppbackning för att

närområdet och från andra delar av staden och vårt

de också ska kunna bidra med fler lägenheter.

SOCIALT ANSVAR
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Utomhusbio på Närlunttdaade
är en av många uppska
områdesaktiviteter

eget utomhusbad erbjuder gratis inträde och kostnadsfri
simskola. Konstplanket på Drottninghög, som invigdes

BOSTAD FÖRST VISAR FORTSATT GODA RESULTAT

2013, fick under hösten en ny design skapad och för-

Bostad Först riktar sig till stadens hemlösa och erbjuder

verkligad av ungdomar på området. En annan satsning

dem en permanent bostad med ett eget förstahands

är stadsdelsmammor, ett koncept som länge funnits i

kontrakt, under förutsättning att de är beredda att ta

Danmark men som nu också hittat till Planteringen och

tag i eventuella problem som missbruk eller psykisk

Drottninghög. Arbetsmarknadsförvaltningen håller i träf-

ohälsa. Bostäderna ligger ute i samhället bland andra

far för mammorna som får lära sig om allt från säkerhet i

hyresgäster och det finns ett mobilt team tillhands som

hemmet till hälsa, källsortering och barns utveckling. De

fungerar som ett stöd till både den boende och till fastig-

ska sedan fungera som ambassadörer i området och

hetsägaren. Helsingborgshem samarbetar med staden

dela kunskap och erfarenheter i sina nätverk.

i Bostad Först och har totalt upplåtit 25 lägenheter till
verksamheten sedan den startade. Under 2014 tog vi ett

BOSTADSSOCIALA PROGRAMMET I BEHOV AV

större ansvar, inte minst i samband med stängningen av

UTVECKLING

Hemlösas hus under hösten, och vi bidrog med totalt 12

Polariseringen ökar i hela Sverige mellan de som har

lägenheter under året. Bostad Först startade som projekt

arbete, bostad och god hälsa och de som inte har.

2010 och har visat mycket goda resultat. Det är nu en

Helsingborg är inget undantag vilket de senaste årens

permanent del av stadens arbete mot bostadslöshet.
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EKONOMISK HÅLLBARHET

FLER UNGA FÅR EGEN BOSTAD

PILOTVERKSAMHET SKA VÄRNA ENKLARE STAN-

Med en stor efterfrågan på bostadsmarknaden krävs

DARD OCH LÅG HYRA

det i många fall flera års köpoäng för att få en lägenhet.

Allt fler hyresgäster beställer egna tillval för att sätta en

För unga personer har det därför varit extra svårt att få

personlig prägel på sitt hem. Under det senaste året har

en bostad, eftersom man ofta konkurrerar med sökande

drygt 1 000 tillvalsbeställningar tagits emot från hyres

som samlat poäng under längre tid. I januari 2014 inför-

gäster som själva valt att öka bostadens standard.

des därför nya regler som tillåter att unga registrerar sig

Helsingborgshem vill därför agera proaktivt och säker

som bostadssökande redan vid 16 års ålder, för att samla

ställa att bolaget även i framtiden kan erbjuda bra

köpoäng till den dag man fyller 18 år och kan hyra en

boenden för människor som av olika anledningar efter

lägenhet. Dessutom reserveras upp till 20 % av lediga små

frågar en bostad med enklare standard och lägre hyra.

REKORDMÅNGA NYBYGGDA OCH

lägenheter som är lämpliga för gruppen 18-25 år. Efter ett

Under 2015 inleds en pilotverksamhet där ett urval av de

RENOVERADE BOSTÄDER

år kan vi se att de här åtgärderna har fått effekt – andelen

befintliga lägenheterna klassificeras som ett basboende

Efter några år av planprocesser och förberedelser har

unga som får ett eget kontrakt har ökat från 18 % till 22 %.

med begränsade möjligheter att t ex beställa standard-

LÖNSAMHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT LYCKAS

nu Helsingborgshems nybyggnadstakt nått sin kulmen.

Vi reserverade totalt 93 lägenheter under året för den här

höjande tillval. Projektet är fortfarande på idé
stadiet

MED VÅRT UPPDRAG

Under 2014 påbörjade vi 435 nya bostäder, en bra bit

gruppen, vilket motsvarar 20 % av det totala utbudet av

och tillsammans med Hyresgästföreningen startar

Ett högt driftnetto är direkt avgörande för att kunna leva

över det årliga målet på 300. Vi har inte kommit ut med

lediga lägenheter med en hyra på upp till 4 800 kronor.

nu processen med att dra upp riktlinjerna.

upp till det uppdrag vi har. Vår lönsamhet har i allra hög-

så många nya bostäder samtidigt sedan bygget av

sta grad positiva effekter för våra hyresgäster, och också

Dalhem under miljonprogramsåren på 1970-talet. Den

för våra ägare, eftersom attraktivare stadsdelar också

höga produktionstakten ställer stora krav på organisa-

höjer värdet på våra fastigheter.

tionen och vi har under året levererat maximalt under

God lönsamhet i vår löpande verksamhet är

kvm, något under budget men ett medvetet val. Extra

en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta

pengar har använts till hyresgästnära underhåll och

skapa attraktiva stadsdelar, genom både ny

insatser som upprustning av lekplatser och utemiljöer,
målningsarbeten och liknande. Utan dessa extra medel

byggnation, upprustning, förbättrad service

ligger 2014 års superdriftnetto på 583 kr/kvm. Året var

och trivsel- och trygghetsskapande aktiviteter.

relativt varmt, vilket har gett lägre taxekostnader, samti-

När vi ökar vår lönsamhet får vi möjlighet

digt som kostnader för akuta fel i fastigheterna har ökat.

att frigöra resurser för att arbeta mot visionen om en attraktiv stad för en mångfald
av människor.

Driftnettot är ett centralt verktyg för uppföljning i för-

de förutsättningar vi har just nu. Parallellt med den höga

valtningsorganisationen, där vi internt använder be-

nybyggnadstakten pågår samtidigt rekordmånga reno-

greppet superdriftnetto Målet för superdriftnettot till

veringar och ombyggnationer i vårt befintliga bostads-

slutet av 2015 är 600 kr/kvm och till slutet av 2014 585

bestånd. Vid årets slut visade resultatet på påbörjade

kr/kvm. Utvecklingen från förra årets 566 kr/kvm har varit

ombyggnationer av 550 lägenheter, vilket överträffade

mycket positiv och vi landade vid årets slut på 580 kr/

målet på 400 lägenheter med råge.

STOR HYRESSPRIDNING MEN TRÖGRÖRLIG MARKNAD

DUBBELT SÅ MÅNGA I ARBETE MED EGET DRIV

Bland de som idag efterfrågar en ny bostad finns grupper

Arbetslösheten är fortsatt hög i Helsingborg och ligger

som inte har ekonomiska möjligheter att betala hyran för en

nu på 10,7 %, med högre siffror i vissa delar av staden.

modern lägenhet byggd efter hållbara principer. Lösning-

I arbetslöshetens spår följer ofta ohälsa, social oro

en menar bostadsforskarna finns hos de hyresgäster som

och frustration. Eget driv är en strategisk satsning som

idag bor med en relativt låg hyra i äldre bostäder men

syftar till att stötta långtidsarbetslösa att hitta en väg

som både vill och kan betala mer, förutsatt att de faktiskt

till arbete och egen försörjning. Verksamheten bedrivs

hittar ett attraktivt alternativ att flytta till. Efter sig lämnar de

ute i bostadsområdena och bygger på individuell

en ledig lägenhet med lägre hyra och en flyttkedja tar sin

coachning där deltagarnas egen drivkraft är nyck-

början. I Helsingborgshems bostadsbestånd är hyressprid-

eln till framtida sysselsättning. Eget driv vänder sig till

ningen stor och mer än hälften av de ca 12 000 lägen

+
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med försörjningsstöd, vid årets slut ska ha fått arbete,
påbörjat studier eller fått en praktikplats med sikte

vilket också är den strategi som Helsingborgshem har valt.

FASTIGHETSVÄRDE

UNDERHÅLLSKOSTNADER

målsättningen är att minst 30 personer, varav 25 %

fart på den trögrörliga marknaden krävs ett rejält tillskott
av nya bostäder med god standard, på attraktiva lägen

RÄNTE
KOSTNADER
DRIFTKOSTNADER

hyresgäster hos Helsingborgshem i hela staden och

heterna har en månadshyra under 6 000 kronor. För att få

mot anställning.

FASTIGHETER I GOTT SKICK KRÄVER INVESTERINGAR

Under 2014 har 48 hyresgäster deltagit i Eget driv och

Med en stor andel fastigheter från 50-, 60- och 70-talet

av dessa har 31 fått någon form av anställning, vilket är

med behov av upprustning gör vi varje år stora insatser

nära en dubblering från föregående års 17.

för att säkerställa att bostäder och fastigheter hålls i bra
skick. Det gångna året har varit mycket produktivt och vi

LOKAL REKRYTERING VID UPPHANDLINGAR

har genomfört en mängd underhåll i alla våra områden,

Under 2014 har vi också börjat se resultat av vår satsning

både rena underhållsåtgärder som fasadarbeten och

på lokal rekrytering av arbetskraft i samband med upp-

målning samt åtgärder som med de nya redovisnings-

handlingar. De leverantörer som handlas upp förväntas

reglerna (K3) betecknas som investeringsrelaterade,

rekrytera personal bland arbetssökande hyresgäster

exempelvis byten av fönster och tak. Sammanlagt blir

i våra bostadsområden. Under året resulterade detta i

det åtgärder för 222 miljoner kronor under året, en bra

3 anställningar; en tillsvidareanställning, en löpande ti-

bit över vårt mål på 180 miljoner kronor årligen.

manställning och en semesteranställning.
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SAMSPEL MED VÅRA INTRESSENTER

HELSINGBORGS STADS FÖRVALTNINGAR OCH

singborg, beskriver vad som utmärker en attraktiv stads-

BOLAG - VIKTIGA SAMARBETSPARTNERS

del med utgångspunkt från Helsingborg. Boken är idag

Våra samarbeten och nätverk är många och

LOKALHYRESGÄSTER FYLLER VIKTIG FUNKTION

Helsingborgshem är en del av Helsingborgs stad och till-

ett viktigt strategidokument för vårt uppdrag att utveck-

starka på både lokal, nationell och interna-

Att kunna erbjuda bra service i stadsdelar och bostadsom

sammans med stadens övriga förvaltningar och bolag

la stadsdelarnas attraktivitet.

tionell nivå. Utbyte av idéer, nya infallsvinklar,

råden är en del av vårt uppdrag och en viktig del i att kun-

åsikter och intressen tas varje dag i beaktan-

na utveckla stadsdelens attraktivitet. Våra kommersiella lokaler hyrs ut till verksamheter av många olika slag, allt ifrån

de. Att vara lyhörd och kunna samarbeta över

förskolor och livsmedelsbutiker till små enskilda firmor och

gränser är en avgörande faktor för framgång.

kommunala verksamheter. Att säkerställa ett bra utbud av
service och handel är ett ständigt pågående arbete där

SERVICE OCH BOENDEDIALOG I FOKUS

vi involverar lokalhyresgästerna och tar intryck av de boen-

En god kunskap om kundernas behov, om bostadsom-

des önskemål. Många av verksamheterna är engagerade

rådet och fastigheterna är en förutsättning för att kunna

i stadsdelarnas utveckling och tar ett aktivt ansvar för att

ge professionell och god service. Här fyller våra kund

öka trivsel och trygghet. Rätt verksamhet i rätt lokal är vår

ansvariga, fastighetsvärdar och reparatörer en viktig

ledstjärna och för att lyckas behöver vi öka kännedomen

funktion och bygger ovärderliga relationer med de bo-

om Helsingborgshem som lokaluthyrare i staden.

ende som ökar både den upplevda tryggheten i om

strävar vi alla efter samma övergripande vision om den

ALLMÄNNYTTANS INTRESSEORGANISATION

skapande, pulserande, globala, gemensamma och ba-

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en

lanserade staden. För att lyckas krävs ett flexibelt, prestige-

bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmän-

löst och pragmatiskt förhållningssätt där vår förmåga att

nyttiga bostadsföretag som ger sina medlemmar stöd

samarbete över förvaltnings- och bolagsgränser är avgö-

och service genom information och kompetens- och er-

rande. De senaste åren har detta samarbete utvecklats.

farenhetsutbyte. SABO verkar också för att ge medlems

Ett bra samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen är

företagen goda förutsättningar och hyresrätten en posi-

en förutsättning för att uppfylla vår ägares direktiv kring

tiv utveckling. En drivande branschorganisation som kan

nya bostäder men också för att större stadsdelsprojekt,

driva opinion och bevaka den bostadspolitiska utveck-

såsom utvecklingen av Drottninghög och Närlunda, ska
bli framgångsrika.

lingen både i Sverige och på Europanivå är mycket värt

Med utvecklingsnämndens förvalt-

för ett medelstort bostadsföretag som Helsingborgshem

ning, socialförvaltningen och Kärnfastigheter har vi ett väl

så att vi kan fortsätta vara en långsiktig och konkurrens-

utvecklat samarbete i en rad projekt. Olika perspektiv lyfts

kraftig aktör på den lokala bostadsmarknaden.

rådet och skapar ömsesidigt förtroende. Lika viktigt är att

FÖRENINGSLIV OCH IDEELLA KRAFTER SKAPAR

fram och tas tillvara, exempelvis inom det bostadssociala

hitta former för en mer aktiv boendedialog som bättre tar

LEVANDE STADSDELAR

programmet men också i projekt med koppling till fören-

SAMARBETE PÅ EUROPANIVÅ

till vara våra hyresgästers engagemang för sin boende

Många av de mest uppskattade verksamheterna i våra

ingslivet och kulturella och sociala aktiviteter.

Genom aktiv medverkan i det internationella nätverket

miljö.Vi utvecklar kontinuerligt våra arbetssätt och rutiner

stadsdelar är evenemang och aktiviteter som bedrivs i

så att områdespersonalen får mer tid att röra sig i och

samarbete med föreningsliv och andra ideella krafter. Allt

kring fastigheterna på de platser där människor vistas

från hundcoachning, utomhusbio, cirkusskola och fotbolls-

mest. Genom mobil hantering av felanmälan har vi un-

skola till gatuteater och planteringsprojekt. Vi sponsrar i

derlättat vardagen för våra reparatörer och skapat mer

huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter

tid för reparation och mindre behov av administration.

som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden

Överlämning av trädgårdsytor till trädgårdsgruppen är

och som kan bidra till ökad trygghet och trivsel vilket i sin

en annan förändring som gjort fastighetsvärdarna mer

tur är viktiga komponenter i stadsdelarnas attraktivitet.

tillgängliga för kunderna. Även inom kundservice arbetar vi med att öka tillgängligheten och förbättra kundupplevelsen. Målsättningen ”en kundservice i världsklass” förpliktigar och genom satsningar på att utveckla
samarbetet och kompetensen i gruppen samt IT-stöd
som underlättar vardagen har vi reducerat hyresgästernas väntetid i telefon från i snitt 9 minuter till 1,5 minut.

Eurhonet (European Housing Network) får vi viktig kun-

KUNSKAP OCH KOMPETENS FRÅN

skap inför den fortsatta utvecklingen av boendekoncept.

CAMPUS HELSINGBORG

Eurhonet består av drygt 30 allmännyttiga bostadsbo-

Lunds Universitets filial Campus Helsingborg får allt stör-

lag från Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och England.

re betydelse för Helsingborgshems utveckling. Såväl ur

Företagen arbetar utifrån vitt skilda förutsättningar, bero-

ett rekryteringsperspektiv som för att höja kompetensen

ende på lagstiftning och marknad men förenas i viljan

bland befintliga medarbetare är Cam-

att arbeta för ett hållbart samhälle ur miljömässigt, soci-

pus Helsingborg en viktig resurs. Att

alt och ekonomiskt perspektiv. Vi på Helsingborgshem

Campus Helsingborg bedriver ut-

UNIKT SAMARBETE MELLAN BOSTADSBOLAG

bildning inom service manage-

När Helsingborgs stad 2011 gav direktiv att öka byggan-

ment, strategisk kommunikation

det fanns det bara ett fåtal aktörer på marknaden som

och byggteknik är mycket positivt.

var villiga att bygga hyresrätter. Det gläder oss att se

Vårt direkta samarbete har bland

att det nu finns en bred uppslutning från flertalet stora

annat resulterat i boken Sveriges

aktörer kring stadens mål om att skapa fler hyres

Attraktivaste Stadsdelar där Ola

bostäder. Som ett exempel på ambition och energi i frå-

Thufvesson, docent vid Campus Hel-

är medlemmar i Eurhonet sedan 2010. Medlemskapet innebär att vi deltar i olika projekt tillsammans
med kollegor i Europa. Det ger våra medarbetare
en möjlighet till kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte och utbytesperioder.

gan har staden skapat projektet Fokus hyresrätter. Där
möts vi, Wallenstam, Peab och Skanska Hyresbostäder
tillsammans med företrädare för Helsingborgs stad för

9

MINUTER

1,5

att tillsammans skapa möjligheter att bygga fler hyresrätter och samtidigt nå ökad kunskap och förståelse
kring varandras förutsättningar i planprocessen. Projek-

MINUT

tets målsättning är 650 nya bostäder per år under en
period av sex år, med huvudsakligt fokus på hyresrätter.
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GOD ARBETSMILJÖ
Att förankra företagets vision, skapa förståelse

arbetat med att definiera vårt medarbetarskap och i

för affärsmodellen, definiera en gemensam

förlängningen vårt ledarskap. Vision, uppdrag, mål och

värdegrund och processa strategier för en

värdegrund är viktiga delar i varje grupps resa för att bli
högpresterande team och för att utveckla ett värdestyrt

attraktiv stadsdel har alla varit viktiga interna

företag. För att lyckas med detta är förståelse, övning

processer som skapat positiv drivkraft, mål

och goda förebilder är avgörande. Något som i sin tur

och mening. Under 2014 har vi tagit nästa

kräver ett värdestyrt ledarskap.

steg för att ännu bättre utnyttja potentialen i
vår organisation.

PROGRAM FÖR MODERNT LEDARSKAP
Under året har vi tagit fram en ledarfilosofi och identi

GRUPPUTVECKLING VISAR GODA RESULTAT

fierat våra ledarkompetenser. Tillsammans med vision

Sedan hösten 2013 har vi arbetat med grupputveck-

och värdegrund utgör de den röda tråden i det ledar

ling för att skapa högpresterande team som gynnar

utvecklingsprogram som startade under hösten och

både affärsresultat och trivsel. Samtliga medarbetare

som omfattar alla ledare i bolaget och pågår under två

har deltagit och vid en uppföljning kan vi konstatera

år. Målet med programmet är att skapa grunden för en

att våra gruppers arbete har gett resultat. Jämfört med

positiv utveckling av ledarskapet och antalet högpreste-

ett svenskt medelvärde har vi 85 % fler högpresterande

rande team, vilket ökar såväl medarbetarnas trivsel som

team i vår organisation. Och det är på mycket god väg

kundernas nöjdhet och därmed företagets långsiktiga

att bli ännu fler.

resultat. Programmet ska även bidra till Helsingborgs-

GOD ARBETSMILJÖ
HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

MATCHA KOMPETENS EFTER MORGONDAGENS

på agendan. Det gäller både arbetsmiljö och den egna

UTMANINGAR

fritiden, eftersom balans i livet är viktigt för att må bra.

Vi är igenom vår generationsväxling, men kommer likväl

Vår aktiva hälsogrupp arbetar för att ge inspiration till

att möta utmaningar för att lyckas rekrytera och behålla

raktiv arbetsgivare. På så sätt lyckas vi rekrytera och

Vår aktiva hälsogrupp
arbetar för att ge
inspiration till hälso 
samma livsstilsval

behålla nyckelpersoner som vill vara med och utveckla

hälsosamma livsstilsval och arrangerar en mix av olika

staden och bra boendemiljöer.

aktiviteter för kropp och knopp. Exempel på aktiviteter

medarbetare. Långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för att säkerställa att vi har rätt kompetens för att
möta framtidens utmaningar. Arbetet fördjupas under
2015 då vi ser över vår kompetensförsörjningsprocess.
Genom att nätverka och medverka i olika forum där vi
lyfter fram vårt engagemang för stadsdelar, människor
och deras hem säkerställer vi vår position som en att-

har varit innebandy, paddeltennis, golf, beachhandboll,
EN HÄLSOSAM ARBETSPLATS

gemensamma promenad/ joggingturer och frukost

Helsingborgshem är en arbetsplats där hälsa står högt

föreläsningar på temat hälsa och kost.

hems attraktivitet som arbetsgivare. I det ledarforum vi
EN VÄRDESTYRD ORGANISATION

inrättat under året möts våra chefer och ledning fyra

Under flera år har vi arbetat med vår företagskultur. I detta

gånger per år för att diskutera frågor knutna till ledar-

arbete går vi nu från ord till handling eftersom det är

skapet eller chefskapet, utbyta erfarenheter och infor-

mötet med vår företagskultur som ger Helsingborgshem

mation. Arbetet med ledarskapet fortsätter under 2015.

personlighet och särprägel. Mötet sker genom våra medarbetare och samarbetspartners. Därför är det viktigt att

HR-HANDBOK ÖKAR CHEFERS KOMPETENS OCH

vår företagskultur känns självklar och trygg för alla i mötet

TRYGGHET

med kunden. Vi tror på medarbetare som vågar agera

En HR-handbok för Helsingborgshems chefer har ut-

självständigt och som kan resonera kring varför vi väl-

arbetats under 2014 med syfte att underlätta chefers

jer att göra som vi gör utan stöd av policys, regler eller

vardag och ge mer tid över för ledarskap, dvs att leda,

Viktigt att vår företags 
kultur känns självklar
och trygg för alla

utveckla och motivera medarbetare. Handboken hjäl-

chefens godkännande. Det gör mötet med kund mer

HR-området. Allt från hur vi attraherar och motiverar

dynamiskt och effektivt och får vår personal att växa.

medarbetare till rekrytering, introduktion, medarbetar

per till att kvalitetssäkra och skapa en samsyn kring företagets HR-processer för att därmed ytterligare stärka
rollen som attraktiv och professionell arbetsgivare. Den
levererar svar på frågor om Helsingborgshems värdegrund, om vad som gäller enligt avtal och lagar och om
vilka processer och riktlinjer Helsingborgshem har inom

Med vår värdegrund som stöd har vi under 2014

utveckling och arbetsmiljö.
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FÖRETAGSFAKTA

MILJÖANSVAR

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök

Enhet

2012

2013

2014

Antal lgh

12 385

11 664

11 590

Antal

Enhet

2012

2013

2014

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan

1 246

1 164

1 176

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet ***

Total

kWh/kvm Atemp

117,5

116,3

116

2 rum och kök

4 676

4 497

4 487

(normalårskorrigerad) varav

Fjärrvärme

%

86,8

85,8

86

3 rum och kök

4 476

4 069

4 010

El

%

11,9

12,8

13

4 rum och kök

1 760

1 729

1 723

Andel av el

%

-

-

-

227

205

194

Olja

%

-

-

-

1 rum och kök

< 5 rum och kök

Varav vindkraft

Äldre

%

1

1

2

Biobränsle

%

-

-

-

Student

%

2

2

2

Fjärrkyla

%

-

-

-

Annat

%

97

97

96

Solfångare

%

0,02

0,03

Kr/kvm

974

1 004

1 037

Mkr

906

913

893

kg/kvm
Atemp

3,06

3,89

4,04

Företagets anställda

Antal

159

200

200

Antal hyresgäster*

Antal

-

-

-

Fjärrvärme

%

100

91

89

%

26,2

25,9

26,8

El

%

-

-

-

Olja

%

-

-

-

Biobränsle

%

-

-

-

Fjärrkyla

%

-

-

-

Solfångare

%

-

-

-

Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde

Genomsnittlig hyra
Företagets omsättning

Hyresgäster över 65 år

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

SOCIALT ANSVAR
Enhet

2012

2013

2014

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen
och anpassningar i boendemiljön
Förändringar i fastighetsbeståndet

%

0,23

-5,82

0,63

Nyproduktion av hyresrätter

Antal

28

85

156

Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

Antal

0

0

0

Avyttringar (antal lägenheter)

Antal

2

806

230

%

59

60

-

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre
och funktionshindrade

Hyresnivå

kr/kvm

974

1 004

1 037

Hyresutveckling

kr/kvm

28

30

33

%

2,5

1,95

1,6

Driftkostnad

kr/kvm

-

488

494

Driftkostnadsutveckling

kr/kvm

427

61

7

%

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar

%

-

-

-

%

96

99,6

98,3

Ton CO2/år

84,14

54,26

47,05

g CO2/km

-

-

-

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning
Koldioxidutsläpp från bolagets fordon
Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar
Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning
Vattenförbrukning i beståndet

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende
boendes behov och förväntningar

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)

CO2 minskning, basår 2005
Andel förnyelsebar energi som bolaget använder

14

1

Extern

%

7,9

7,6

10

Intern

%

3,4

3,3

4,3

Störningar

Antal

15

10

11

Ekonomiska skäl

Antal

-

-

-

Andel

Ingen
mätning

-

-

% av omsättningen

12

15

16

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive
grovsopor

kbm/kvm Atemp

1,22

1,20

1,21

Varm

l/kvm Atemp

490

480

481

Kall

l/kvm Atemp

730

720

721

Kompost

kg/lgh

-

-

-

Restavfall

kg/lgh

-

-

-

Återvinningsmaterial

kg/lgh

-

-

-

Total

* Vi har bara uppgifter på kontraktsinnehavare ej hur många som bor i respektive lägenhet.
** Vår NKI-enkät ställer inte denna fråga.
*** 1,4 % av energiförbrukningen kommer från naturgas.
**** Naturgas står för 11 % av CO2-utsläppen.
***** Naturgas står för 9% av CO2-utsläppen

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling
Trygghet och säkerhet
Andel boende som upplever att de är trygga
i sin boendemiljö**
Investeringar i stadsdelar med särskilda behov
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EKONOMISK HÅLLBARHET

GOD ARBETSMILJÖ
Enhet

2012

2013

2014

Årliga investeringar och underhållskostnader per lägenhet

Befintligt bestånd

Tkr/lgh

39

40

47

Årliga investeringar och underhållskostnader

Befintligt bestånd

Mkr

484

640

886

Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv

Nyproduktion

Förvärv

Företagets ekonomiska uthyrningsgrad

Bostäder

Anställningsform

92

%

95,6

93

%

4,4

7

8

Tillsvidare

%

97

85

85,5

53

70

99

Mkr

44

178

337

% av total
omsättning

5

19

38

Mkr

0

0

0

% av total
omsättning

0

0

0

65 år -

1

0

0

%

-

99,7

99,8

Totalt

78

99

97

18-29 år

4

9

7

Medarbetare

Tusentals SEK

Visstid
Ålder

Kvinnor

-

-

%

3

15

14,5

18-29 år

8

14

16

30-44 år

34

44

45

45-54 år

23

30

25

55-64 år

12

11

11

30-44 år

31

45

44

-

45-54 år

27

28

29
19

Leverantörer

-

-

-

55-64 år

15

16

Myndigheter
(skatt)

-

-

-

65 år -

4

3

4

Totalt

81

101

103

Bank
(räntekostnader)

-

-

-

Antal

-

5

4

Aktieägare

-

-

-

Enhet

Tillfällig anställning, med ersättning

Fördelning av snittlön (exkl VD-lön)

2012

2013

Andel kvinnor och män i ledande positioner

Styrelse

2014

12

12

12

Andel kvinnor och män i styrelsen

Kvinnor

%

42

42

33

Män

%

58

58

67

Kvinnor

%

33

33

33

Män

%

67

67

67

Praktik och
säsongsjobb

Löner

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande
ledningssystem

Tjänstemän män

kr/månad

35 995

35 717

37 907

Tjänstemän kvinnor

kr/månad

31 338

31 645

34 009

Kollektivanställda
män

kr/månad

24 366

24 404

25 430

Kollektivanställda
kvinnor

kr/månad

23 430

23 542

24 709

Utfall

kr/anställd

12 352

19 133

26 076

timmar

-

-

-

Anställningsbarhet och karriärutveckling
Utbildningsinsatser för personalen - kursavgifter
Utbildningstimmar per anställd och år
Medarbetares hälsa och välbefinnande

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen
Serviceindex

Företaget utvärderas av extern revisor

%
Ja/Nej

Ingen
mätning
Ja

Ja

Ingen
mätning
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

Ja/Nej

Nej

Nej

Nej

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Företaget arbetar enligt en extern certifiering av
ledningssystem, ex ISO 14001

2014

% av total
omsättning

FÖRETAGSLEDNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER

Andel av företagets hyresgäster som är nöjd
med sitt boende

2013

Heltid

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen

2012

Deltid

Män
Utgifternas fördelning per typ av intressent

Enhet
Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Beskrivning

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande
hållbarhetskriterier
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Frånvaro

Total frånvaro

%

2,9

4

4,7

Andel av frånvaron som beror på:

Olycksfall i arbetet

%

-

-

-

%

-

-

-

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete
- trivselindex
Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy?
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SAMSPEL MED INTRESSENTER

Det egna hemmet och dess närmiljö har

Helsingborgshem som allmännyttigt bolag

betydelse för människors möjligheter att

ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och

leva ett bra liv. Genom ett socialt ansvarsta-

samhället. I samförstånd med våra intres-

gande bidrar vi till att skapa goda livsvillkor

senter utvecklar vi verksamheten på ett

och en trygg miljö för alla som bor och

ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är

verkar i staden.

gynnsamt för alla.

MILJÖANSVAR

GOD ARBETSMILJÖ

Med dagens utsläpp av växthusgaser och

Helsingborgshems medarbetare har hög

det respektlösa användandet av jordens

kompetens och stort engagemang. Trivseln

resurser orsakar vi allvarliga klimatföränd-

är hög och det finns en vilja att utvecklas.

ringar. Det behövs en radikal förändring av

Med kontinuerlig satsning på medarbetar-

vårt sätt att använda jordens resurser, där

na ges förutsättningar för en fortsatt bra

vi alla tar ansvar för vår gemensamma miljö.

arbetsinsats.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Helsingborgshem ser fastigheter som
långsiktiga investeringar. Genom god och
ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombination med en stabil ekonomisk utveckling i
företaget ges förutsättning för hållbara och
attraktiva bostäder under många år.

HELSINGBORGSHEM I SAMARBETE MED DEAR FRIENDS & SHOUT.
FOTO: ANNA ALEXANDER OLSSON, KRISTOFFER GRANATH, SARAH PERFEKT, FOTOWARE FOTOWEB.

