Hållbarhetsredovisning
2015

Kort om Helsingborgshem
Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag verksamt inom områdena förvaltning, uthyrning, kundservice,
fastighets- och stadsdelsutveckling samt byggprojekt. Vi
producerar, hyr ut och förvaltar till största delen bostäder
med hyresrätt, men även bostadsrätter och lokaler.
Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens
mål att Helsingborg 2035 ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden
för människor och företag. Det kan Helsingborgshem göra
genom att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och
verka i för en mångfald av människor och för näringslivet.
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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: 927 412 kkr
Årsresultat efter finansiella poster: 106 700 kkr
Balansomslutning: 5 813 794 kkr
Antal anställda: 216
Antal bostäder: 11 866 st
Antal lokaler: 748 st
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Vad är CSR?

CSR, Corporate Social Responsibility,
på svenska ”företagens 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 hänsyn 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, environmental,
ethical and human rights concerns
into their business operations and core
strategy in close collaboration with
their stakeholders”.
Den stora skillnaden är att CSR och
hållbarhet i allt högre grad ses som
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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.
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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.

Vad är
Eurhonet?

Definitioner

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 vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk, som inte förnybar
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, havsvärmekraft
• Jordvärmekraft – värmepump,
markvärme, bergvärme, vattenvärme
• Bioenergi – bränslepellets, biobränsle
Beräkning av förnybar energi
Beräkningarna bygger på antagandet
att 85 % av fjärrvärmen 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 fastigheter, (läs antalet
lägenheter)

Avhysningar
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning av hyresgäst. Till grund för avhysningen 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 hyresgästen
accepterar 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/ENHET

El

kWh

0

gram CO2

Fjärrvärme

kWh

39

gram CO2

Naturgas

kWh

247

gram CO2

Bensin

Liter

2,75 kg CO2

Bensin (HWO) Liter

2,52

kg CO2

Diesel

Liter

3,04 kg CO2

Diesel (HWO)

Liter

2,40 kg CO2

E85

Liter

1,14

Fordonsgas

kg

2,04 kg CO2

Biogas

kg

1,1

kg CO2

kg CO2

Vi köper endast grön miljömärkt el. För
fjärrvärme och naturgas används data
från Öresundskraft, datan avser utsläpp för hela kedjan - produktion och
konsumtion.
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För drivmedel används data från Gröna Bilister, Drivmedelsfakta 2015 och
livscykelperspektiv (well-to-wheels)
används genomgående. För tjänsteresor med egen bil antas att 50% görs
med bensinbil och 50% med dieselbil.
För bilar bedöms bränsleförbrukningen
vara 1 liter/mil för bensindrivna och 0,8
liter/mil för dieseldrivna.
För tågresor används utsläppsvärden
enligt SJ, Bra Miljöval och för flygresor
används beräknade värden från Tricorona.

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 socialt ansvar samt ekonomi.
Som standard i förfrågningsunderlagen 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 sjukdagar oberoende anledning
av frånvaro. När det gäller olycksfall
i arbetet beräknas antal sjukdagar
utifrån de inrapporterade arbetsskador
och tillbud som lett till sjukskrivning.
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Ledare
Alltid lyfta blicken

Att vara med och utveckla Helsingborg
till Sveriges attraktivaste stad är ett
ansvar som förpliktigar. Vår uppgift är
att säkra ett brett och varierat utbud av
bra, hållbara och prisvärda bostäder i
attraktiva boendemiljöer där människor
trivs och är stolta. I arbetet för att nå dit
kan vi aldrig slå oss till ro – och det vill vi
inte heller.
Under hösten ökade tillströmningen av
asylsökande kraftigt. Det är en utmaning vi ser många möjligheter i. Vårt
mål är ju att Helsingborg ska växa och
att staden ska vara attraktiv att leva
och bo i för en mångfald av människor.
2015 var året som gav oss flera nya
insikter om vad det innebär och vilka
krav det ställer på oss i praktiken. Vi fick
dessutom ett kvitto på att vår organisation är flexibel och lösningsorienterad
när det gäller.

Vår förmåga att kunna möta nya
behov snabbt kommer att bli ännu
viktigare framöver. Omvärldens höga
förändringstakt utmanar samhällsfunktioner och problem som hemlöshet,
utanförskap och social utsatthet blir
mer påtagliga. Områden där vi har ett
stort ansvar och kan göra skillnad. Läs
exempelvis om hur Eget driv får långtidsarbetslösa att hitta en sysselsättning på sidan 9. Satsningen visar hur
nära samarbeten med staden, andra
aktörer, ideella krafter och de som bor
i stadsdelarna ökar förutsättningarna
att lyckas.
Omställningsförmåga och samarbete
är även viktigt när det handlar om att
minska Helsingborgshems ekologiska
fotavtryck. Redan idag arbetar vi intensivt i hela verksamheten för att alltid ta
miljömässig hänsyn i de beslut vi fattar
och vi har nyligen anställt en miljö-

Helsingborgshems vision:

Vi ska göra Helsingborg till
en attraktiv stad att leva
och bo i för en mångfald av
människor

strateg för att driva frågorna med kraft.
Genom att ytterligare lyfta blicken
och se till hela processer och flöden –
även utanför vår verksamhet – har vi
potential att åstadkomma ännu mer.
Att ha mod att vara långsiktig och att
våga ompröva arbetssätt och gamla
”sanningar” är avgörande för att kunna
åstadkomma förändring och skapa en,
i alla delar, hållbar verksamhet. I det
arbetet har vi stor hjälp av våra värderingar – vi vågar, vi utvecklar, vi bryr oss.

Jonas Hansson
vd Helsingborgshem
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Våra strategiska mål

2012-2015
Under affärsplansperioden 2012-2015
har vi arbetat med ett antal strategiska
mål som ställt mycket höga krav på
oss – inte minst när det handlar om
nybyggnadstakt och tillväxt. Det har
resulterat i 917 nybyggda hyresbostäder och en omfattande upprustning
och modernisering av 1 200 bostäder
under perioden. Totalt 1 200 mkr har
används för att ta tag i eftersatt underhåll och superdriftsnettomålet som var
600 kr/kvm landade vid 2015 års slut på
613 kr/kvm. Den höga aktivitetsnivån
har bland annat skapat flyttkedjor och
ökat variation och attraktivitet i områdena. Det har i sin tur lett till att privata
investerare identifierat Helsingborg som
en intressant marknad. Något som är
mycket positivt eftersom det balanserar
den lokala hyresmarknaden.
Ett annat resultat av affärsplanen som
avslutats är att vi ser attraktivitet som
en nyckelfaktor i vår verksamhet. Genom att vi fokuserar på de kvaliteter
som finns i stadsdelarna och utvecklar
de områden som brister påverkas triv-

sel, identitet och stolthet. Då utvecklas
även värdet på vår totala fastighetsportfölj. Strategin Attraktiva stadsdelar
genomsyrar idag vår verksamhet och
är bärande i vår affärsmodell.

Nya målsättningar 2016-2019
I vår nya affärsplan framgår tydligt vad
vi ska fokusera på de kommande fyra
åren för att fortsätta ta oss närmare
visionen. Attraktivitet är fortsatt en
nyckelfaktor för vår verksamhet.
Mål för kommande fyra år. Vi ska:

Bidra till att Helsingborg ska vara en
öppen och inkluderande stad
• Arbeta för trygga bostadsområden
• Möjliggöra möten, skapa mötesplatser
• Digitalisera för ett förbättrat boende
Skapa en god boendemiljö för barn
och unga
• Arbeta för en trygg bostadsmiljö
• Anpassa aktiviteter, föreningsliv
och mötesplatser
• Bidra med studentboenden

Bidra till bostadsförsörjningen
i Helsingborg
• Arbeta för en ökad rörlighet
• Erbjuda bostäder för särskilda
behov
• Erbjuda olika boendeformer

Stödja initiativ inom företagande,
utbildning och kultur
• Främja regional utveckling genom
starka samarbeten
• Erbjuda lokaler och mötesplatser
• Erbjuda praktikplatser

Skapa en variation av boende
alternativ i stadsdelarna
• Erbjuda olika boendealternativ
• Uppmuntra medskapande vid boendeutveckling genom kontinuerlig
dialog med boende, helsingborgare och leverantörer

Minska vårt ekologiska fotavtryck
• Göra det lättare att vara klimat
smart
• Innovativa lösningar
• Prioritera förtätningsprojekt vid nyproduktion

+

Vår affärsmodell
Attraktivitet ger avkastning

DRIFT
KOSTNADER
UNDERHÅLLSKOSTNADER
HYRESINTÄKTER
ATTRAKTIVITET

Samhällsnytta
Fastighetsvärde
Nöjda kunder

RÄNTE
KOSTNADER

–
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Socialt ansvarstagande

Som allmännyttigt bolag är vårt uppdrag bredare än för de flesta andra bostadsbolag. Det omfattar hela boendemiljön och den bosociala dimensionen
av att bo är en viktig del i vår affärsmodell. Genom att ta vårt bosociala
ansvar kan vi bidra till ökad trygghet,
starkare gemenskap och minskad segregation i våra stadsdelar – aspekter
som väger tungt för ett områdes attraktivitet och därmed också spelar stor roll
för hur vi lyckas affärsmässigt.

Nya Helsingborgare från
hela världen
Under hösten upplevde vi en kraftigt
ökad tillströmning av asylsökande. Det
är en utmanande uppgift att möta
de behov och krav som följer med en
sådan situation men det är också en
möjlighet att ta oss närmre vår vision.
Helsingborg ska vara en attraktiv stad
att leva och bo i för en mångfald av
människor, det är så staden kan växa.
Tillströmningen satte oss på prov men
vår beredskap och förmåga till flexibilitet hjälpte oss att lösa de akuta utmaningarna. Vi ser ändå behov av att
ytterligare växla upp och komplettera
vårt bosociala strategiarbete så att vi
kan möta behov snabbt och professionellt även framöver.

När stadselar utvecklas luckras
gränser upp
Vissa delar av staden är hårdare drabbade av arbetslöshet, socialt utanförskap och ohälsa än andra. För att
skapa goda boendemiljöer och bryta
negativa trender utgår vi från varje
stadsdels unika förutsättningar och behov. Vi skapar därefter handlingsplaner som leder till insatser av olika slag.
Målet är en tydlig identitet med stolta
och trygga invånare och vägen dit kan

vara att exempelvis erbjuda en variation av boendealternativ och att skapa
goda förutsättningar för folkliv med naturliga mötesplatser. Även om många
av åtgärderna koncentreras till en plats
vill vi inte betrakta stadsdelsutveckling
som en geografiskt isolerad insats. Att
arbeta med stadsdelsutveckling är att
utveckla hela staden. Det som sker i
ett område påverkar andra områden
och gränser förflyttas och luckras upp
över tid. På vilket sätt det sker och vad
det leder till kan vi påverka genom att
arbeta metodiskt och uthålligt i nära
samarbete med Helsingborgs stad.

Trygghetscertifiering
Ett sätt att påtagligt förändra boendemiljön i en stadsdel är att trygghetscertifiera fastigheter. Då kan vi ta ett samlat grepp vid ett tillfälle och erbjuda ett
paket med åtgärder som tillsammans
skapar trygghet hela vägen från bilparkeringen fram till lägenhetsdörren. Det
kan till exempel handla om att förbättra belysningen på gården eller investera i säkrare dörrar.
När kvarteret Stenbiten på Högaborg
gav ett samlat omdöme om oss genom vår kundundersökning (omfattar
allt från service till utemiljö) efter att
huset trygghetscertifierats hade värdet
stigit från 73,2 % till 81,3 % (vårt övergripande mål är 80 %). På frågan om
hyresgästerna känner sig oroliga för
att vistas på vissa platser i området svarade 67 % nej, vid tidigare mätning var
den siffran 48 %.
Dessvärre finns det fortfarande en
variation mellan bostadsområdena
och hur trygga de upplevs. Här har vi
ett viktigt jobb att göra för att fortsätta
höja trygghetsupplevelsen och trivseln
i de områden som visar lägre resultat.
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Olika boendeformer för
olika livssituationer
Vi ser stora fördelar med anpassade
boendekoncept som möter boendebehov hos vissa målgrupper, för olika livsituationer eller hos de som har särskilda
önskemål och intressen. Tack vare dem
kan fler trivas hos oss och vi möjliggör
vi en bred variation av bostäder för en
mångfald av människor.
BoMer
Medlemsklubben BoMer är mycket
uppskattad på Kullavägen och under
året har en rad olika aktiviteter och
arrangemang genomförts – allt från
lakritsprovning till soppkvällar i husets
gemensamma vardagsrum. På Ringstorpshöjden har nyligen BoMer Senior
startats upp och riktar sig främst till
seniorerna i de tre husen.
Studentbostäder
Idag har vi studentbostäder på Bryggaregatan, Östra Vallgatan och på
Närlundavägen. Under 2016 kommer
ytterligare 160 studentlägenheter stå
klara på centralt läge vid Furutorpsparken.
Boenden med självförvaltning
Självförvaltning är när hyresgästerna
på egen hand tar hand om utemiljön,
mot en reducerad hyra och en årlig
utvecklingspeng att omsätta på det
egna området. Vi ser hur utemiljöerna
i de bostadsområden som idag har
självförvaltning har blivit både personligare och vackrare. Dessutom visar
våra hyresgästenkäter att upplevelsen
av trygghet och trivsel ökar i samma
områden. Under året gick vi från 6 till 8
självförvaltningar. Vår ambition är att
utöka konceptet som starkt bidrar till
gemenskapen på områdena.
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Konst i kvarteret
Rosenknoppen av
Tim Nedrup
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Seniorboenden
Helsingborgshems seniorlägenheter
vänder sig till personer över 55 år. De
finns i Laröd, Domsten på Slottshöjden,
Ringstorpshöjden, Miatorp och på
Fredriksdal. Under året ökade antalet
seniorlägenheter med 82 till totalt 247,
inflyttningar på Parkhusen och Ringstorpshöjden stod för den större delen.
Trygghetsboenden
Helsingborgshem har trygghetsboenden på Grönkullagatan, Dalhemsvägen och Hebsackergatan. Ett trygghetsboende är ett anpassat boende
för personer över 70 år. Våra trygghetsvärdar som arbetar med hyresgästerna
är mycket uppskattade och ordnar
bland annat olika sociala aktiviteter. I
dagsläget har vi 184 trygghetslägenheter och har därmed uppnått stadens
mål för perioden. Möjligheten att utöka
med fler trygghetsboenden undersöks
kontinuerligt.

Bostaden kan vara början på ett nytt liv
Inom ramen för det bostadssociala programmet samarbetar Helsingborgshem
med socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen för att hjälpa ekonomiskt och socialt utsatta människor
som av olika anledningar inte kan få
bostad på egen hand. Helsingborgshem ska bidra till programmet motsvarande marknadsandelen på 37,5 % av
stadens hyresrätter. 2015 gjorde vi mer
än så och bidrog med 75 lägenheter i
programmet vilket utgör knappt 50 %
av totala behovet. Själva bostaden är
viktig i programmet men kanske viktigare är att det finns ett nätverk runt personen som tar ett helhetsgrepp kring
situationen och både erbjuder hjälp
och följer upp.
Via Bostad Först kan vi i samarbete med
staden fånga upp hemlösa, där målet
är att en egen bostad blir startpunkten
för att ta sig tillbaka in i samhället. I
verksamheten har vi utvecklat våra processer under året för att ge ännu bättre
stöd vid introduktionen till det nya
boendet. Situationen kräver mer än vid
andra inflyttningar och vi ser stora vinster med att det finns en vägledare till
hands och stöttar. Vi bidrog med totalt
fyra lägenheter under året.
11

Hur fördelningen mellan bostadssociala programmet och Bostad Först ser ut
varierar över tid beroende på behoven
och avgörs av Helsingborgs stad.

Eget driv utökas
De senaste två åren har konjunkturen
stärkts i hela landet och arbetslösheten i Helsingborg minskat men nivån
ligger fortfarande över den genomsnittliga för landet. Vid halvårsskiftet
2015 var ca 6 600 personer arbetslösa i
Helsingborg (10,4 %). I arbetslöshetens
spår följer ofta ohälsa, social oro och
frustration.
Eget driv är en strategisk satsning som
drivs tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen och som syftar till
att stötta långtidsarbetslösa att hitta
en väg till arbete och egen försörjning.
Verksamheten bedrivs ute i bostadsområdena och bygger på individuell
coachning där deltagarnas egen
drivkraft är nyckeln till framtida sysselsättning. Målet är att årligen hjälpa
minst 30 personer per år. Av de 80 personer som deltog under 2015 har 53 en
sysselsättning i dag, 31 arbetar, 14 har
fått praktik och 8 studerar. De lyckade
resultaten gör att satsningen utökats till
fler områden, under året etablerades
Eget Driv på Närlunda Nära och Drottninghög Idé A.

Möjlighet till bostad för unga
För unga kan insteget på bostadsmarknaden vara svårt, inte sällan krävs flera
års köpoäng för att få en lägenhet. Sedan ett par år tillbaka finns möjligheten
att registrera sig som bostadssökande
redan vid 16 års ålder. Med fler köpoäng i bagaget ökar utsikterna att få ett
eget boende och fler och fler upptäcker denna möjlighet. Vi reserverar
dessutom upp till 20 % av våra lediga,
mindre lägenheter som är lämpliga för
gruppen 18-25 år.
Vi bidrar till engagemang
och gemenskap
Evenemang och aktiviteter som områdesdagar är mycket uppskattade. De
engagerar våra hyresgäster, besökare
och medarrangörer och stärker gemenskapen på områdena. Under 2015
har vi bland annat fortsatt med våra
områdesdagar, den framgångsrika
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hundcoachningen, utomhusbio på
Närlunda, sommarteater, motionslopp
där barn från olika stadsdelar möts,
simskola, leksaksbytardagar med Retoy
och flera uppskattade konstprojekt
runt om i staden där konstnärer skapat
tillsammans med boende. Vi har under
året också haft 60-årsfirande på Elineberg och 50-årsfirande på Fredriksdal.
Vi vill hela tiden hitta nya sätt att engagera och skapa sociala sammanhang. Ett exempel är Slingan som går
mellan Dalhem och Drottninghög och
som i samarbete med Helsingborgs
stad skapades och invigdes 2015. Det
är en runda på 3,7 km för den som
vill motionera på egen hand eller för
att träna och öva samspel med sin
hund. Vid tolv stationer finns hinder
av naturmaterial och förslag på olika
övningar. Övningarna beskrivs med en
QR-kod som kan scannas in med en
smart telefon. Videoklippen finns i två
varianter; en med motionsövningar för
oss människor och en som ger förslag
på hur hundar kan tränas.
Ett annat exempel är stadsodlingsprojektet Planteringar utan gränser som
Helsingborgshem deltar i tillsammans
med Helsingborgs stad och Svenska
kyrkan. På Drottninghög, Husensjö,
Närlunda och Planteringen har vi
placerat odlingslådor i utemiljön. Runt
dem träffas boende i områdena och
planerar, planterar och sköter lådorna
tillsammans. Odlingslådorna engagerar och vi ser stora möjligheter att sprida projektet till fler områden framöver.

Motion för både
människa och
hund på Slingan
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Solceller på
taken på Rings torpshöjden

–
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Miljöansvar

När visionen om det hållbara Helsingborg formuleras i vår kommande
affärsplan är det samlade ekologiska
fotavtrycket utgångspunkten. För oss
vidgar det miljöarbetet och vi kan ta
det helhetsgrepp som krävs för att
förändra beteenden och åstadkomma
resultat i alla delar av vår verksamhet.
Vi kan inte isolerat titta på energiförbrukning – för att minska det ekologiska fotavtrycket måste vi lyfta blicken
och säkerställa att den energi som används är hållbar. Vi måste förstå och
påverka var vår energianvändning
kommer ifrån och på vilket sätt den
produceras.

Bränslemixen består av industriell restvärme, restavfall och träpellets och bidrar till att minska samhällets behov av
fossila bränslen men tar också tillvara
energiflöden lokalt som annars hade
gått till spillo. Genom att använda
Fjärrvärme Guld kan vi uppnå effekter
på flera plan och cirkeln kan slutas så
att restavfall som produceras i våra
fastigheter kan komma tillbaka - som
fjärrvärme.

För att minska det ekologiska
fotavtrycket måste vi lyfta blicken

Insatser i vardagen som gör skillnad
Att spara energi är att i första hand
värna vår miljö, i andra hand ger det
en besparing som vi kan investera
klokt. Därför är vi glada att energiförbrukningen generellt i våra fastigheter
ligger på relativt låga nivåer. Under
2015 förbrukades 144 kWh/kvm.

Aktiva val minskar klimatpåverkan
98 % av energin vi köper sedan 2015
utgörs av Fjärrvärme Guld – en resurseffektiv produkt som till största
delen baseras på återvunnen energi.
Därmed kan vi säkerställa fasta låga
miljövärden och minskar vår klimatpåverkan i samma utsträckning som om
vi hade halverat energiförbrukningen i
våra fastigheter.

Insatser som ökar kunskapen om hur
man sänker sin förbrukning och stimulerar till ett förändrat beteende hos
individen gör skillnad. Individuell Mätning och Debitering (IMD) är ett sätt
att mäta den enskilda lägenhetens
inomhustemperatur och vattenförbrukning. Ett enkelt sätt för hyresgästen att
både påverka sin boendekostnad och
göra en aktiv insats för miljön. Sedan
systemet infördes har varmvattenför-

Energiförbrukning
kWh/kvm

Vattenförbrukning
kbm/kvm
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brukningen minskat med 18 % (motsvarar 1 800 MWh) medan medeltemperaturen i lägenheterna ökat något. Totalt
sett ser vi ändå en positiv utveckling.
Positiva är även hyresgästerna – i 77 %
av fastigheterna där systemet finns har
kundnöjdheten ökat.

Förtätning och nybyggnation för
ökad hållbarhet
En mycket hög produktionstakt de
senaste åren har både lett till många
nyproducerade bostäder och lärt oss
att hitta nya, hållbara lösningar. Att
bygga nya bostäder på jordbruksmark
på samma sätt som gjordes under
70- och 80-talen är idag varken möjligt
eller önskvärt. Sveriges odlingsmarker
och naturområden har blivit allt viktigare för matprodukton och rekreation
och de allra flesta är också långsiktigt
skyddade. Samtidigt söker sig många
till städerna och trycket på centralt
belägna bostäder är stort.
Idag är all Helsingborgshems nyproduktion lågenergihus vilket innebär
en låg energiförbrukning (minst 25 %
under byggnormen). Den stora källan
till utsläpp av klimatpåverkande gaser
i staden är idag biltrafiken. Det är en
anledning till varför förtätning är viktigt

144
1,5
1,52

1,52

1,50

1,52

1,50

2011

2012

2013

2014

2015

90
1,0
60
0,5

30

0,0

0
År

2011

2012

2013

2014

2015

År

H Å L L BA R H E T S R ED OV I S N I N G 2 015

14

ur ett hållbarhetsperspektiv. Med redan
utbyggd kollektivtrafik och service blir
klimatpåverkan mindre om fler kan nyttja utbudet. I våra nyproduktionsprojekt
satsar vi dessutom från början målmedvetet för att stimulera en hållbar livsstil
och minska boendets totala ekologiska
fotavtryck.
För punkthusen på Elineberg har ett
genomgående miljötänk varit utgångspunkten. De första hyresgästerna flyttade in under hösten 2015 och husen
ingår i EU-projektet NEXT-Buildings,
som syftar till att främja energieffektivt
byggande. De byggnader som ingår
i projektet ska ha ett energibehov på
maximalt 42 kWh/kvm, ett mål som vi
uppnått då vår energianvändning i
husen är 38 kWh/kvm. En smidig källsortering, regnträdgårdar för att ta tillvara
på dagvatten, generös cykelparkering,
laddstolpar för elbilar är insatser som vi
har börjat mäta effekterna av i samband med inflyttningen och hittills ser vi
goda resultat som verifierar att vi tänkt
rätt.
Vi planerar för fler liknande fastigheter
och har ett mycket nära samarbete
med bostads- och fastighetsbolag i
Amsterdam och Lyon, som också deltagit i EU-projektet, för att utbyta lärdomar
och kunskap. Erfarenheterna kommer
att ligga till grund för EU:s nya energidirektiv som kommer 2020 med beslut om
vilka energikravnivåer som ska ställas
för nybyggda fastigheter.

Exempel: Sopsorteringsprojekt
som engagerar
Under våren 2015 inleddes ett projekt i samband med att årskurs tre
från Drottninghögsskolan tack vare
NSR och Miljöverkstan fick lära sig
mer om återvinning och göra ett
studiebesök på en återvinningscentral. När klassen sedan besökte vårt
soprum på Rökullagatan 26 diskuterades möjligheter till förbättringar.
Helsingborgshem tog tillvara idéerna
och genomförde därefter flera åtgärder i soprummet – vi bytte bland annat belysning, målade om ute och
inne och rustade upp golvet. Med
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Solceller på allt fler byggnader
Solenergi är en förnybar, fossilfri energikälla som ger mycket låga utsläpp
och används för att producera både
värme och el. Intresset för solenergi
ökar snabbt i Sverige och vi gör löpande nya solcellsinstallationer på våra
fastigheter.
Under 2015 installerade vi solcellsanläggningar på tre tak på fastigheten
Luna på Ringstorpshöjden. De nominerades därefter till ”Årets solcellsanläggning” i Solar Region Skåne, uppmärksamhet vi är mycket stolta över. Den
beräknade årsproduktionen för bara
dessa anläggningar är 38 700 kWh.

Satsar målmedvetet
för att stimulera en
hållbar livsstil

Hantering av kemikalier
All kemikaliehantering inom Helsingborgshem ska vara förebyggande
när det gäller risk för ohälsa, säkerhet
och miljö. Målsättningen är ”det ska
vara lätt att göra rätt”. Under 2015 har
kemikalieinventeringen, som vi tidigare
påbörjat, nästan slutförts, våra arbetsställen har utrustats med ändamålsenliga förvaringsskåp och alla som arbetar
med kemikalier har även fått tillgång till
relevant säkerhetsinformation direkt via
en app i mobilen. Det interna kemikalierådet jobbar nu vidare med att riskbedöma och se över de kemikalier som
används, med målsättningen att så
långt möjligt minimera risker och byta
ut till miljövänliga produkter.

hjälp av konstnären Mattias Olsson
skapade sedan barnen informativ
konst som guidar besökarna och
hjälper dem att sortera rätt. För att
ytterligare öka trivseln i soprummet
spelas numera klassisk musik när
man kliver in där.
I projektet såg vi möjligheten att
arbeta med hållbarhetsfrågor och
sorteringsutmaningar genom att
engagera och uppmuntra barnen i
området att ta fram lösningarna.
Under året har vi dessutom anställt
en källsorteringsvärd under en period som informerat hyresgäster om
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hur och varför de ska sortera och
gett oss ökad närvaro i soprummen.
Insatserna har lett till bättre fungerande soprum men också till starkare
gemenskap och en trivsammare
boendemiljö!

Detta är en
dummytext
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God arbetsmiljö

De stora vinsterna med att jobba tvärfunktionellt har blivit än mer tydliga
under det intensiva arbetet med att utforma affärsplanen för de kommande
fyra åren – en uppgift som i hög grad
präglade 2015. Resultatet är arbetssätt som gör det möjligt för oss att ta
tillvara alla betydelsefulla kompetenser
i verksamheten och arbeta ännu mer
effektivt.

En attraktiv arbetsgivare
Att lyckas med långsiktig kompetensförsörjning är avgörande för oss.
Genom att medverka i olika forum
där vi lyfter fram vårt engagemang för
stadsdelar, människor och deras hem
utvecklar och stärker vi vår position
som en attraktiv arbetsgivare. En ambition för 2016 är att vidareutveckla och
bredda arbetet med sommartraineer,
praktikanter och studenter. På så sätt
kan vi skapa ännu bättre förutsättning-

Vi vågar
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ar för framtiden samtidigt som vi bidrar
till stadens arbete med att öppna dörrar för unga på arbetsmarknaden.
När vi rekryterar kan vi konstatera att vi
har ett starkt varumärke som arbetsgivare. Visionen att vara med och
utveckla en stad för en mångfald av
människor är ett uppdrag som både
nuvarande och potentiella medarbetare tycker är spännande och utmanande. Vår vision och vår värdegrund
är löften som förpliktigar för att vi ska
behålla och utveckla vårt starka arbetsgivarvarumärke.
Våra medarbetare har ett stort engagemang. Det får vi aldrig ta för givet
och därför arbetar vi aktivt för att
fortsätta odla det. I arbetet med vår
värdegrund är vi ständigt aktiva. Vår
förmåga att arbeta tvärfunktionellt
och leva våra grundvärden Vi vågar,

Vi utvecklar
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Tydligare helhetsfokus i våra
processer
vi utvecklar vi bryr oss, kommer att vara
avgörande framgångsfaktorer i arbetet
med vår nya affärsplan.

Grupputveckling ger resultat
Vi arbetar aktivt med vår företagskultur,
kompetensutveckling och grupputvecklingsprogram. Med högpresterande team når vi bättre resultat och
högre trivsel. Arbetet har resulterat i att
antalet högpresterande team har ökat
från att utgöra ca 55 % vid starten 2013
till att utgöra 95 % av samtliga grupper
vid senaste mätningen 2015.
I arbetet med teamen framkom under
året att vi behövde bli bättre på att
bygga den gemensamma basen av

Vi bryr oss

värdefull kompetens på samma sätt
som vi säkerställer att varje medarbetare har den specialistkunskap som
krävs. Därför tog vi klivet mot tydligare
helhetsfokus i våra processer – en viktig
förflyttning för oss.

Program för ledarskap
Alla chefer har under året deltagit i
vårt ledarutvecklingsprogram. Det
är vår värdegrund som är den givna
utgångspunkten och mätverktyget när
ledarskapet utvärderas. Målsättningen
med programmet är att lägga grunden för en positiv utveckling av ledarskapet och högpresterande team.
I ledarutvecklingsprogrammet stöttas
de tvärfunktionella tankegångarna.
Det kan vi se genom närmre samarbeten mellan avdelningar och på att den

interna rörligheten fördubblades 2015
jämfört med föregående år – ett kvitto
på att vi lyckas ta tillvara på kompetensen och kapaciteten som redan finns i
organisationen.

Vår vision och vår värdegrund
är löften som förpliktigar

En hälsosam arbetsplats
Helsingborgshem är en arbetsplats där
hälsa står högt på agendan. Det gäller
både arbetsmiljö och den egna fritiden, eftersom balans i livet är viktigt för
att må bra. Vår aktiva hälsogrupp arbetar för att ge inspiration till hälsosamma livsstilsval och arrangerar en mix
av olika aktiviteter för kropp och knopp.
Hälsogruppen tar fram ett varierat
utbud av aktiviteter, föreläsningar och
andra hälsofrämjande arrangemang
så att det passar samtliga på företaget – oavsett tidigare erfarenheter eller
ambitioner.

H Å L L BA R H E T S R ED OV I S N I N G 2 015
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Samspel med våra intressenter

Våra nätverk och olika samarbeten
är många och starka på både lokal,
nationell och internationell nivå. Att
vara lyhörd och kunna samarbeta över
gränser är en avgörande faktor för
framgång för oss och utbyten av idéer,
nya infallsvinklar och olika intressen tas i
beaktande i allt som vi gör.
Tillströmningen av asylsökande till Helsingborg är ett exempel på hur viktigt
det är för oss som kommunalt bostadsbolag att snabbt hitta, etablera och
arbeta i nya nätverk. Genom att våga
vara öppna för nya samarbeten och
driva utveckling med både etablerade, formella konstellationer och friviliga
krafter samtidigt kan vi lösa akuta utmaningar och istället vända dem till möjligheter och hitta vägar att nå våra mål.

Den viktigaste intressenten –
hyresgästen
En god kunskap om kundernas behov,
om bostadsområdet och fastigheterna
är en förutsättning för att kunna ge
professionell och god service. Våra
kundansvariga, fastighetsvärdar och
reparatörer fyller en viktig funktion och
bygger ovärderliga relationer med de
boende som ökar både den upplevda
tryggheten i området och skapar ömsesidigt förtroende. Under 2015 gjorde
vi en uppföljande nöjd-kund-undersökning enligt samma modell som 2013.
Resultatet visade på en stadig och
jämn förbättring. Så många som 88,7%
tycker att det är bra eller mycket bra
att bo hos oss.

Lokalhyresgäster ger god service i
stadsdelarna
En viktig del av vårt uppdrag är att
erbjuda god service i våra bostadsområden och i stadsdelarna. Därför har
vi under året arbetat fokuserat med
att öka kunskapen om våra befintliga
kunder i våra kommersiella lokaler. På
det sättet kan vi bättre säkerställa en
god mix av lokalhyresgäster och öka
förutsättningarna för att de stannar
kvar i området. Det är en viktig del av
vårt arbete med attraktiva stadsdelar.
Föreningsliv och ideella initiativ är en
viktig kraft
Många av de mest uppskattade verksamheterna i våra stadsdelar är evenemang och aktiviteter som bedrivs i

Våra viktigaste intressenter är hyresgästerna - stora som små ska kunna känna
sig trygga där de bor.
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samarbete med föreningsliv och andra
ideella krafter. Allt från hundcoachning, utomhusbio och cirkusskola till
gatuteater och planteringsprojekt. Vi
sponsrar i huvudsak icke-kommersiella
föreningar och verksamheter som har
en tydlig anknytning till våra bostadsområden och som kan bidra till ökad
trygghet och trivsel – viktiga komponenter i stadsdelarnas attraktivitet.

Samarbete med Helsingborgs stads
förvaltningar och bolag
Helsingborgshem är en del av Helsingborgs stad och tillsammans med
stadens övriga förvaltningar och bolag
strävar vi alla efter samma övergripande vision om den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserade staden. För att lyckas krävs ett
flexibelt, prestigelöst och pragmatiskt
förhållningssätt där vår förmåga att
samarbete över förvaltnings- och bolagsgränser är avgörande. De senaste
åren har detta samarbete utvecklats
ytterligare. I stadsdelsutvecklingsarbetet har Helsingborgs stad och Helsingborgshem exempelvis identifierat områden där vi tillsammans kraftsamlar i
breda nätverk för att gemensamt fatta
strategiska inriktningsbeslut, fastställa
målsättningar och säkerställa att vi
börjar i rätt ände. På Närlunda och
Drottninghög har vi dessutom valt att
driva arbetet med en egen projektförvaltning. Det frigör resurser som kan
arbeta effektivt med projekten och bidrar starkt till det starka engagemang
som finns i projekten och möjligheterna
till starka relationer med boende och
olika intressenter lokalt.
Campus Helsingborg
Campus Helsingborg är en viktig resurs
både ur ett rekryteringsperspektiv
och för att höja kompetensen bland
befintliga medarbetare. Att Campus
Helsingborg bedriver utbildning inom
service management, strategisk kommunikation och byggteknik är mycket
positivt för oss. Ett av våra samarbeten
med Campus Helsingborg är det som
resulterade i boken Sveriges Attrakti
vaste Stadsdelar. I boken beskriver Ola
Thufvesson, docent vid Campus Helsingborg, vad som utmärker en attraktiv stadsdel och innehållet är ett viktigt
strategidokument för vårt uppdrag att
utveckla stadsdelarnas attraktivitet.

Samarbete mellan bostadsbolag
Idag finns en bred uppslutning från
flertalet stora aktörer kring stadens mål
om att skapa fler hyresbostäder. I projektet Fokus hyresrätter möts vi, Wallenstam, Peab och Skanska Hyresbostäder tillsammans med företrädare för
Helsingborgs stad för att tillsammans
skapa möjligheter att bygga fler hyresrätter och samtidigt nå ökad kunskap
och förståelse kring varandras förutsättningar i planprocessen.
Allmännyttans intresseorganisation
SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en bransch- och intresseorganisation för cirka 300 allmännyttiga
bostadsföretag som ger sina medlemmar stöd och service genom information och kompetens- och erfarenhetsutbyte. SABO verkar också för att ge
medlemsföretagen goda förutsättningar och hyresrätten en positiv utveckling.
En drivande branschorganisation som
kan driva opinion och bevaka den
bostadspolitiska utvecklingen både i
Sverige och på Europanivå spelar stor
roll för vår förmåga att vara en långsiktig och konkurrenskraftig aktör på den
lokala bostadsmarknaden.

la hyresrätten och dess konkurrenskraft.
Gemensamma förhållningssätt och
systematik när det gäller hyressättningen är centralt i vårt samarbete. Hyressättningsmodellen vi utgår från, Helsingborgsmodellen, har under flera år
används för att säkerställa en enhetlig,
öppen hyressättning i staden.

Mer kunskap genom europeiskt
nätverk
Genom aktiv medverkan i det internationella nätverket Eurhonet (European
Housing Network) får vi viktig kunskap
inför den fortsatta utvecklingen av
boendekoncept. Eurhonet består av
drygt 30 allmännyttiga bostadsbolag
från Sverige, 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
ekonomiskt perspektiv. Vi på Helsingborgshem 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.

Trepartssamarbete på bostadsmarknaden
Fastighetsägarna Syd, Hyresgästföreningen Norra Skåne och Helsingborgshem arbetar tillsammans för att utveck-

H Å L L BA R H E T S R ED OV I S N I N G 2 015

20

Ekonomisk hållbarhet

En förutsättning för att kunna fortsätta
skapa attraktiva stadsdelar, genom
både nybyggnation, upprustning,
förbättrad service och trivsel- och
trygghetsskapande aktiviteter är att vi
i grunden har en sund ekonomi i vår
verksamhet. Med en god lönsamhet
kan vi frigöra resurser och utrymme för
att med full kraft arbeta mot visionen
om en attraktiv stad att leva och bo i
för en mångfald av människor.

Affärsmodell med attraktivitet som
utgångspunkt
Att arbeta fokuserat med attraktivitet
och trivsel ser vi ger positiva effekter
på kundnöjdhet, samhällsnytta och
fastighetsvärde. Det förutsätter att vi
ständigt arbetar nära och lyssnar av
behoven hos våra hyresgäster för att
tillsammans närma oss våra högt satta
mål. Vår affärsmodell visar attraktivitetens betydelse för framgång. De olika
stadsdelarnas attraktivitet fungerar

som hävstång och blir därmed den avgörande faktorn i vår strävan att höja
vårt samlade fastighetsvärde.
Superdriftnettot är ett verktyg för uppföljning av förvaltningsorganisationen
och har varit en viktig värdemätare
i den affärsplan som stängdes 2015.
Målet var 600 kr/kvm och landade vid
årets slut på 613 kr/kvm.
Med en sund ekonomi har vi råd att ta
ansvar fullt ut och fullfölja vårt uppdrag.
De senaste åren har vår ägare dessutom valt att återinvestera vinsten i vår
verksamhet – ett förtroende som bland
annat ger oss möjlighet att agera så
långsiktigt som krävs när det handlar
om genomtänkt stadsplanering.

Rekordhög produktionstakt, större
variation
År 2015 avslutar Helsingborgshem en
fyraårsperiod med mycket hög pro-

Nyproduktion på Fredriksdal. I
bakgrunden syns Ringstorpshöjdens tre nya hus.
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duktionstakt där vi totalt byggt 917 nya
hyresrätter. Helsingborg har därmed
fått fler nya bostäder per invånare än
många andra städer i Sverige. Aktivitetsnivån och förmågan att matcha
efterfrågan har lockat många privata
investerare som insett att Helsingborg
är en intressant marknad att satsa på.
En positiv spiral har startats där utbudet av hyresbostäder och variationen
ökar.
I Helsingborgshems bostadsbestånd är
hyresspridningen stor och mer än hälften av de ca 12 000 lägenheterna har
en månadshyra under 6 000 kronor. I
samband med mer omfattande renoveringar väljer vi att fasa in nya hyror
under 3-5 år så att hyresgästen har en
möjlighet att anpassa sin ekonomi eller
utvärdera andra boendealternativ.
Ett varierat utbud som passar olika
målgrupper är en av våra viktigaste
målsättningar. Genom att fokusera,

ta initierade beslut, satsa på enkla
geometrier, hög effektivitet och upprepning går det att bygga kostnadseffektivt. Men att bygga enligt dagens lagar och byggnormer innebär
fortfarande betydligt högre kostnader
än när våra första bostäder byggdes,
även när vi väljer att bygga med en
lägre standard i syfte att hålla nere
hyresnivåerna. Därför är det så viktigt
att vi fortsätter att gynna rörligheten i
beståndet – då frigörs löpande lägenheter för alla behov. Flyttkedjorna som
sätts igång ökar rörligheten på Helsingborgs bostadsmarknad. Den som
sätter nyckeln i låset till en nyproducerad lägenhet lämnar också ett ledigt
boende bakom sig och de som flyttar
in där gör detsamma. Kedjeeffekterna
kan bli många när vi bygger nytt och
det leder till att fler hittar ett boende
som passar in deras livssituation.

Boplats Sverige – unik marknadsplats
för hyresbostäder
De flesta produkter och tjänster erbjuds
idag via gemensamma marknadsplatser och många bostadssökande
förväntar sig liknande möjligheter för
hyresbostäder. Därför lanserade programvarubolaget Vitec under hösten
2014 Boplats Sverige, som är en rikstäckande marknadsplats för hyresrätter
med förstahandskontrakt.
Efter ett initiativ från Helsingborgshem
anslöt sig 14 bostadsbolag i nordvästra Skåne under hösten 2015. Syftet är
att kostnadsfritt ge bostadssökande i
regionen en överblick över hur många
lediga lägenheter det finns, vad de
kostar och vem som hyr ut dem. Ett
digital ”skyltfönster” som underlättar för
alla bostadssökande i regionen.

Fastigheter i gott skick kräver
investeringar
Med en stor andel fastigheter från 50-,
60- och 70-talet med behov av upprustning gör vi varje år stora insatser för att
säkerställa att bostäder och fastigheter
hålls i bra skick. Under 2015 fick 310 lägenheter en modernare standard som
bättre lever upp till dagens önskemål
om tillgänglighet, komfort och hållbarhet. När ett underhållsprojekt planeras
är alltid vår målsättning att tänkt till om
det är något ytterligare vi kan passa

på att åtgärda. Mest nöjda är vi när vi
kan skapa mervärden både för kunden – och för miljön. Då blir underhållet en investering för framtiden ur flera
perspektiv.

Trygghet för våra hyresgäster
Hyran bestäms genom hyresförhandlingar mellan Helsingborgshem och
Hyresgästföreningen, som företräder
våra hyresgäster. Under 2015 avgjordes
de nya hyrorna för 2016. Överenskommelsen innebar att hyran höjdes med
0,13 % - den låga hyreshöjningen är en
följd av det låga ränteläget och låga
taxehöjningar för vatten, värme, el och
renhållning.
Tillsammans med Hyresgästföreningen Norra Skåne och Fastighetsägarna
Syd har vi tagit fram en hyressättningsmodell, den så kallade Helsingborgsmodellen, som används vid alla
hyresjusteringar på Helsingborgs hy-
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resmarknad. Modellen strävar efter en
enhetlig och transparant hyressättning
och utgår från hur hyresgäster i allmänhet värderar en lägenhets egenskap,
det vill säga bruksvärdet. De parametrar som har störst betydelse för hyran
är standarden och det geografiska
läget. Bruksvärdet avgörs utan att ta
hänsyn till produktionskostnader, driftskostnader och förvaltningskostnader.
Det spelar alltså ingen roll om vi har
haft extra höga kostnader i samband
med exempelvis ett standardhöjande
ingrepp. Det är ändå alltid bruksvärdet
som ligger till grund för hyran. Eftersom
synen på vad som är god boendekvalitet varierar över tid har vi inlett en översyn av modellen för att ännu bättre
spegla vad hyresgästerna värdesätter.
Målsättningen är att våra hyresgäster
alltid ska känna att hyresnivån är rimlig
i förhållande till vad de får.
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Hållbarhetsindikatorer
Företagsfakta

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndet uppdelat på antal rum och kök

1 rok

Enhet

2013

2014

2015

Antal lgh

11 664

11 590

11 866

1 164

1 176

1 203

4 497

4 487

4571

Antal

2 rok
3 rok

4 069

4 010

4140

4 rok

1 729

1 723

1759

205

194

193

< 5 rok
Fastighetsbestånd uppdelat på affärsområde

Äldre

%

1

2

4

Student

%

2

2

2

Annat

%

97

96

94

Kr/kvm

1 004

1 037

1081

Mkr

913

893

927

Företagets anställda

Antal

200

200

216

Antal hyresgäster*

Antal

-

-

-

%

25,9

26,8

27,0

Enhet

2013

2014

2015

%

-5,82

0,63

2,38

Genomsnittlig hyra
Företagets omsättning

Hyresgäster över 65 år

Socialt ansvar

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen
och anpassningar i boendemiljön
Förändringar i fastighetsbeståndet
Nyproduktion av hyresrätter

Antal

85

156

291

Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

Antal

0

0

0

Avyttringar (antal lägenheter)

Antal

806

230

15

%

60

-

-

Hyresnivå

kr/kvm

1 004

1 037

1081

Hyresutveckling

kr/kvm

30

33

44

%

1,95

1,6

1,4

Driftkostnad

kr/kvm

488

494

505

Driftkostnadsutveckling

kr/kvm

61

7

11

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre
och funktionshindrade
Socialt ansvar som fastighetsägare avseende
boendes behov och förväntningar

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)
Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar

%

14

1

2

Extern

%

7,6

10

10,1

Intern

%

3,3

4,3

4,3

Störningar

Antal

10

11

7

Ekonomiska skäl

Antal

-

-

-

Andel

-

-

-

% av
omsättningen

15

16

23

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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Miljöansvar
Enhet

2013

2014

2015

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan
Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet

Total

kWh/kvm Atemp

116,3

116

115,6

(normalårskorrigerad) varav

Fjärrvärme

%

85,8

86

85,3

El

%

12,8

13

13,2

Andel av el

%

-

-

-

Naturgas

%

-

1,4

1,5

Olja

%

-

-

-

Biobränsle

%

-

-

-

Fjärrkyla

%

-

-

-

Solfångare

%

0,03

kg/kvm Atemp

3,89

4,04

4,28

Fjärrvärme

%

91

89

90

El

%

0

0

0

Naturgas

%

9

11

10

Olja

%

-

-

-

Biobränsle

%

-

-

-

Fjärrkyla

%

-

-

-

Varav vindkraft

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

Solfångare

-

%

-

-

-

CO2 minskning, basår 2005

%

-

-

-

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder

%

99,6

98,3

98,5

Ton CO2/år

54,26

47,05

135,96

g CO2/km

-

-

-

Varav koldioxidutsläpp från egen bil i tjänst

Ton CO2/år

-

-

33,06

Varav koldioxidutsläpp från bilpool i tjänst

Ton CO2/år

-

-

1,15

Varav koldiodixutsläpp från tågresor i tjänst

Ton CO2/år

-

-

0

Varav koldioxidutsläpp från flygresor i tjänst

Ton CO2/år

-

-

20,26

kbm/kvm Atemp

1,20

1,21

1,2

Varm

l/kvm Atemp

480

481

479

Kall

l/kvm Atemp

720

721

718

Kompost

kg/lgh

-

-

-

Restavfall

kg/lgh

-

-

-

Återvinningsmaterial

kg/lgh

-

-

-

Begränsning av miljöeffekterna vid
företagets förvaltning
Koldioxidutsläpp från bolagets fordon och resor i tjänst, totalt ***
Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar

Begränsning av miljöpåverkan vid
boendes förbrukning
Vattenförbrukning i beståndet

Total

Mängd avfall som produceras i beståndet,
exklusive grovsopor

* Vi har bara uppgifter på kontraktsinnehavare ej hur många som bor i respektive lägenhet.
** Vår NKI-enkät ställer inte denna fråga.
*** From 2015 omfattar indikatorn även samtliga resor i tjänsten
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Ekonomisk hållbarhet
Enhet

2013

2014

2015

Tkr/lgh

40

47

91

Ekonomiskt ansvar och förbättring
av fastighetsbeståndet
Årliga investeringar och underhållskostnader per lägenhet

Befintligt bestånd

Årliga investeringar och underhållskostnader

Befintligt bestånd

Företagets investeringar i nyproduktion samt fastighetsförvärv

Nyproduktion

Förvärv

Företagets ekonomiska uthyrningsgrad

Mkr

640

886

1085

% av total
omsättning

70

99

117

Mkr

178

337

618

% av total
omsättning

19

38

67

Mkr

0

0

17

% av total
omsättning

0

0

2

%

99,7

99,8

99,7

Tusentals SEK

-

-

-

Leverantörer

-

-

-

Myndigheter (skatt)

-

-

-

Bank
(räntekostnader)

-

-

-

Aktieägare

-

-

-

2013

2014

2015

Bostäder

Bidrag till ansvarsfull och hållbar
ekonomisk utveckling
Utgifternas fördelning per typ av intressent

Medarbetare

Företagsledning och samspel med intressenter
Enhet
Ansvarsfullt beslutsfattande och
fungerande ledningssystem
Andel kvinnor och män i ledande positioner

Styrelse

12

12

12

Andel kvinnor och män i styrelsen

Kvinnor

%

42

33

33

Män

%

58

67

67

Kvinnor

%

33

33

57

Män

%

67

67

43

Serviceindex

%

-

Ingen
mätning

88,7
Ja

Andel kvinnor och män i ledningsgruppen

Relationer till intressenter och hänsyn till
deras intressen
Andel av företagets hyresgäster som är nöjd
med sitt boende
Företaget utvärderas av extern revisor

Ja/Nej

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

Ja/Nej

Nej

Nej

Nej

Ja/Nej

Ja

Ja

Ja

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

Beskrivning

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande
hållbarhetskriterier
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God arbetsmiljö
Enhet

2013

2014

2015

Heltid

%

93

92

94

Deltid

%

7

8

6

Tillsvidare

%

85

85,5

85,5

Visstid

%

15

14,5

14,5

18-29 år -

14

16

18
57

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor
Anställningsform

Ålder

Kvinnor

Män

Tillfällig anställning, med ersättning

30-44 år -

44

45

45-54 år -

30

25

27

55-64 år -

11

11

14

65 år -

0

0

0

Totalt

99

97

116
12

18-29 år -

9

7

30-44 år -

45

44

38

45-54 år -

28

29

37

55-64 år -

16

19

17

65 år -

3

4

2

Totalt

101

103

106

Antal

5

4

18

Tjänstemän
män

kr/månad

35 717

37 907

35 974

Tjänstemän kv

kr/månad

31 645

34 009

32 789

Kollektivanställda män

kr/månad

24 404

25 430

25 658

Kollektivanställda kv

kr/månad

23 542

24 709

24 915

Utfall

kr/anställd

19133

26076

20373

timmar

-

-

-

Praktik och
säsongsjobb

Löner
Fördelning av snittlön (exkl VD-lön)

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

Total frånvaro

%

4

4,7

4

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 ?

* Vi har bara uppgifter på kontraktsinnehavare ej hur många som bor i respektive lägenhet.** Vår NKI-enkät ställer inte denna fråga.
** Vår NKI-enkät ställer inte denna fråga.**** Naturgas står för 11 % av CO2-utsläppen.
*** Fr o m 2015 omfattar indikatorn även samtliga resor i tjänsten
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Långsiktigt hållbart
- en förutsättning för
att vi ska lyckas
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Anteckningar
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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 ansvarstagande bidrar vi till att skapa goda
livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar
i staden.

Samspel med intressenter
Helsingborgshem som allmännyttigt bolag ska vara
nyttiga för ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra intressenter utvecklar vi verksamheten
på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är gynnsamt för alla.

Miljöansvar
Med dagens utsläpp av växthusgaser och det respektlösa användandet av jordens resurser orsakar vi
allvarliga klimatförändringar. Det behövs en radikal
förändring av vårt sätt att använda jordens resurser,
där vi alla tar ansvar för vår gemensamma miljö.

God arbetsmiljö
Helsingborgshems medarbetare har hög kompetens
och stort engagemang. Trivseln är hög och det finns
en vilja att utvecklas. Med kontinuerlig satsning på
medarbetarna ges förutsättningar för en fortsatt bra
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.

EURHONET
European
Housing
Network
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