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VD HAR ORDET

Vi vill ta ansvar för vår
påverkan och bidra till
ökad hållbarhet
Higab har under många år arbetat aktivt med miljöfrågor. Under
senare år har miljöarbetet successivt kommit att omfatta även
övriga dimensioner i det som vi kallar för hållbar utveckling,
det vill säga förutom den ekologiska även den sociala och den
ekonomiska dimensionen.
Att arbeta med hållbarhetsfrågor innebär att vi som bolag vill
ta ansvar för den påverkan vi har på vår omvärld och medverka till
att kommande generationer ska erbjudas förutsättningar för ett
bra liv.
Higab är, genom vårt uppdrag, ett strategiskt verktyg för
utvecklingen av Göteborgs Stad. En utveckling som vi vill ska
innebära att Göteborg blir en stad för alla där hållbarhets
frågorna har en central roll.
Hållbarhetsarbetet innebär att vi hela tiden behöver samverka,
både internt och med våra olika intressenter. Genom vår verksamhet når vi ut till ett stort antal människor och organisationer
och kan vara med och påverka hur framtiden ska se ut i Göteborg.
Hållbarhetsredovisningen har en stark koppling till årsredovis
ningen och tillsammans ger dessa två dokument en helhetsbild av
vår ambition och vårt engagemang för att uppfylla vårt uppdrag
och infria förväntningarna gentemot kunder, ägare och medborgare i Göteborg. Att göra en hållbarhetsredovisning är för oss
ett fortlöpande strategiskt arbete och ett verktyg för att mäta
och utvärdera vårt resultat inom hållbarhet. Det gör det möjligt
för oss att bli ännu bättre och därmed bidra till ökad hållbarhet.
Hållbarhetsredovisningen ger en transparent bild av bolagets
värderingar och vårt arbete med hållbarhetsfrågor. Den visar att
mycket av det vi gör är bra, men också att det är mycket kvar
att göra.

Göran Sylvesten, VD
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INLEDNING

Vi behöver uppfylla förväntningarna
och visa handlingskraft
När man som bolag arbetar med hållbarhetsfrågor finns en
rad krav och förväntningar från omvärlden som ska uppfyllas.
Beroende på vilken bransch man är verksam inom påverkar
man omvärlden på olika sätt.
Mål och ramverk formuleras såväl globalt som inom EU,
Sverige och Göteborgs Stad. Förutom de krav som ställs i
regelverk och målbilder finns även förväntningar på oss som
bolag inom Staden. Förväntningarna från våra kunder och
ägare, medborgarna i Göteborg och inte minst från oss själva.
I grund och botten handlar det om en vilja och strävan efter
att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omvärld såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.
Hållbarhetsarbetet har som jag ser det tre faser. Den första
fasen är att uppfylla krav från myndigheter, den andra fasen är
att uppfylla de förväntningar som omvärlden, till exempel ägare
och kunder, har på oss. Den tredje fasen är att ta ett steg till, att
visa handlingskraft genom ett förhållningssätt som varken utgår
från krav eller förväntningar utan en egen strävan att ta ansvar.
Att gå från att minimera vår negativa påverkan till att maximera
vår positiva påverkan.
Att vara bra på allt är en omöjlighet och därför är det viktigt
att redovisa både det vi gör bra och det vi gör mindre bra. Att
kunna presentera en fullständig och fristående hållbarhets
redovisning innebär att bolaget ser hållbarhetsfrågorna i sin
helhet och visar att dessa är integrerade i vår verksamhet. Det
är en styrka att enligt standarden GRI-G4, på ett transparent
och förhoppningsvis trovärdigt sätt kunna redovisa vårt arbete
med hållbarhetsfrågorna.
Som hållbarhetsstrateg på Higab är jag stolt över att kunna
presentera vår första hållbarhetsredovisning enligt GRI-G4.

Mattias Adolfsson, hållbarhetsstrateg
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Om GRI
Vi har valt att kommunicera våra resultat inom ramen
för hållbar utveckling med hjälp av det ramverk som
Global Reporting Inititativ (GRI), i det här fallet version
G4, tillhandahåller.
GRI är en global, icke vinstdrivande organisation
vars mål är att alla organisationer, oavsett verksamhet,
storlek och geografisk anknytning, ska ha som rutin att
systematiskt redovisa och kommunicera sina resultat
inom ramen för hållbar utveckling, det vill säga ekonomisk, miljömässig och social påverkan. GRI-G4 har
två redovisningsnivåer, core och comprehensive, där
core utgör en basnivå och comprehensive en mer
omfattande nivå. (www.globalreporting.org)

OM HIGAB

Om Higab
ENGAGEMANG

Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Vår affärs
idé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för
Staden och i samverkan med kunder skapa verksamhets
anpassade lokaler. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till drygt
300 byggnader om cirka 650 000 m². Higabs verksamhet styrs
till stor del av direktiv som ägaren Göteborg Stad har ställt
upp för bolaget genom beslut i kommunfullmäktige. Mer om
Higab och vårt uppdrag finns att läsa i Årsredovisning 2014 på
sidorna 4–5.

HELHETSSYN

SAMVERKAN

Higab och hållbarhet
Higab verkar i en resurskrävande bransch som bidrar till
några av dagens betydande miljöproblem. Vårt hållbarhetsarbete bedrivs efter förutsättningen att fastigheter påverkar
miljön och samhället på olika sätt under samtliga skeden av
sin livstid, det vill säga såväl vid byggnation som under förvaltning och vid rivning.
Higab ska bidra till hållbar utveckling genom att bedriva
verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön och
med ett stort socialt engagemang. För att uppnå en sådan
utveckling krävs långsiktighet, helhetssyn, trovärdighet
och öppenhet.
För oss innebär en ekologisk hållbar utveckling att värna
om miljön genom att använda en miljöanpassad byggprocess,
optimera vår energianvändning, använda förnybara bränslen
samt att i största möjliga utsträckning återföra det avfall som
uppkommer till kretsloppet.
Den sociala dimensionen handlar om att skapa inkluderande
mötesplatser och verksamhetslokaler i staden, tillgängliga
och anpassade för alla.

Internt förhållningssätt
• Hållbarhetsarbetet ska präglas av långsiktighet
och helhetssyn.
• Vi ska i alla våra beslut väga in vilka sociala, ekonomiska
och ekologiska konsekvenser beslutet får.
• Vi ska avsätta tillräckliga resurser för hållbarhetsarbetet,
såväl personellt som ekonomiskt.

Medarbetare
Vi ska stödja och uppmuntra till ökad kunskap om håll
barhetsfrågor hos samtliga medarbetare samt göra dem
medvetna om ansvaret för dessa frågor inom sitt verk
samhetsområde. Det är vårt ansvar som bolag att skapa
engagemang hos medarbetarna för att lägga en god
grund för fortsatt utveckling av hållbarhetsfrågorna.

Kunder
Vi ska skapa förutsättningar för våra kunder att medverka
och själva bidra till arbetet med hållbar utveckling.

Övriga intressenter
• Vi ska samarbeta med konsulter, entreprenörer och
leverantörer som aktivt och ansvarsfullt arbetar med
hållbarhetsfrågor samt ställa motsvarande krav på
dem som vi ställer på vår egen verksamhet.
• Vi ska aktivt samverka med andra företag, myndigheter
och organisationer i frågor som rör hållbar utveckling.
• Vi ska visa öppenhet och transparent redovisa vårt arbete
med hållbar utveckling och vara lyhörda för förändringar
och reaktioner i omvärlden.
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ORGANISATION

Organisation
VD

FINANS

HR

EKONOMI

KOMMUNIKATION

FASTIGHETSUTVECKLING

Projekt-
ledning

Tidiga 
skeden /
k ulturmiljöer

Underhåll /
lokalanpassning

FASTIGHETSFÖRVALTNING

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Affärsområde Näringsliv
och Utbildning

Affärsområde Kultur
och Idrott

Kundansvar

Placering i organisationen av funktioner med
stor strategisk påverkan på hållbarhetsarbetet:
•
•
•
•

8

Hållbarhetsstrateg – Finans
Inköpssamordnare – Finans
Energiingenjör - Fastighetsförvaltning
Ekonomichef - Ekonomi
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Drift och service

Kundansvar

Drift och service

HÅLLBARHETSPLAN 2016

Biotech Center
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HÅLLBARHETSPLAN 2016

Hållbarhetsplan 2016
I tabellen nedan presenteras status för 2014 års delmål i Higabs Hållbarhetsplan 2016. Grön färg innebär att målet har
uppnåtts, gul färg innebär att målet delvis har uppnåtts och röd färg innebär att vi inte har nått målet.
Målet har delvis uppnåtts

HUVUDMÅL

(Barriärbrytande mål)

1.

KUNDER

1.

KUNDER

5.

ENERGI

6.

VATTEN
OCH AVLOPP

7.

AVFALL

9.

INKÖP
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1.1.

 lla kunder har kunskap
A
om vårt miljöarbete och
sitt miljöansvar

1.4.
Vi har god kännedom
om samtliga kunders
miljöpåverkan

5.1.

Vår energianvändning har
minskat med 25 % jämfört
med basår 2010

6.1.

Vår vattenanvändning har
minskat med 10 % jämfört
med basår 2010

7.1.

 årt restavfall har 2016
V
minskat med 10 % jämfört
med basår 2010

9.1.

Alla inköp sker med tydliga
kriterier om att minimera
miljöpåverkan

HIGABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

Målet har ej uppnåtts

DELMÅL

(Operativa mål)

1.1.2.
80 % av våra kunder har
kunskap om vårt miljöarbete
och sitt miljöansvar

1.4.2.

STATUS

Målet har uppnåtts

KOMMENTAR

Enligt kundundersökning 2014 uppger 54 % av
de svarande att de fått information om Higabs
miljöarbete.

Kontrollista finns men tillämpas inte fullt ut ännu.

Vi har en kontrollista för

 iljöfrågor vid avtals
m
tecknande med nya kunder

5.1.4.

Den specifika energianvändningen (kWh /m2) var 2 %
högre under 2014 jämfört med basåret 2010.

6.1.1.

Bedöms ej som aktuellt på grund av alltför höga
kostnader. De mätare som anses mest intressanta
kopplas kontinuerligt upp för fjärravläsning men
kopplas ej till E-rapport. Övergripande statistik
baseras på avläsning av debiteringsmätare.

7.1.2.

Förslag till mallar för avtal finns men tillämpas
ej ännu. Mängden restavfall minskade med 5,2 %
under 2014 jämfört med 2013.

9.1.4.

Alla medarbetare har informerats om de krav och
kriterier som ska användas vid inköp. Mallar och
rutinbeskrivningar finns.

 inskad energianvändning
M
med 15 %

 i har god kännedom om
V
hur vatten används i våra fastigheter

 i har avtalsformer med
V
incitament för minskade
avfallsmängder

Alla medarbetare använder
våra krav och kriterier
för inköp

Hållbarhetsredovisningens omfattning
Redovisning enligt GRI-G4 innebär dels att ett antal obligatoriska uppgifter ska redovisas
och dels att redovisande organisation ska göra en väsentlighetsanalys. Utifrån denna
analys definieras vilka uppgifter som är relevanta att redovisa utifrån bolagets betydande
hållbarhetsaspekter och branschtillhörighet.
Higab har valt att redovisa enligt GRI-G4 core-nivå. Hållbarhetsredovisningen omfattar
Higab AB och täcker in de aspekter som presenteras i Väsentlighetsanalysen, sida 12–13.

Våra prioriterade hållbarhetsområden
Energianvändning
Energianvändningen i våra byggnader och de utsläpp av växt
husgaser som den medför är vår största miljöpåverkan. Energi
användningen ska optimeras och den energi vi använder ska
vara förnybar i största möjliga utsträckning. All fjärrvärme och
el som vi använder är märkt med Naturskyddsföreningens Bra
Miljöval. Arbete med energieffektivisering pågår fortlöpande.

Avfallshantering
Avfallet från vår och våra kunders verksamheter ska minimeras
och det avfall som uppstår ska tas om hand enligt kretsloppsprincipen. Möjligheter till god avfallshantering skapar vi genom
användarvänliga miljörum och miljöstationer med möjlighet till
sortering av avfall i alla erforderliga fraktioner, anpassade efter
verksamheten i respektive byggnad.

Miljöanpassad byggprocess
När vi bygger ska vi genom kravställning, information och samverkan med våra kunder, konsulter, entreprenörer och leverantörer bygga hus med låg energianvändning, resurseffektiva och
miljöanpassade material- och produktval och god innemiljö. Alla
våra projekt följer certifieringssystemet Miljöbyggnad. I systemet
ställs krav på bland annat energianvändning, material- och
produktval, fuktsäkerhet och innemiljö.

Resor och transporter
Resor och transporter till och från vår arbetsplats ska ske på ett
miljöanpassat och hållbart sätt. Gång, cykel och kollektivtrafik
ska prioriteras framför bil. De bilar som vi använder i vår verk-

samhet ska drivas med förnybara bränslen. För längre tjänste
resor ska tåg prioriteras framför bil och flyg. Transporter till och
från arbetsplatsen och våra byggnader ska ske på det mest miljö
anpassade sättet. Cykelbud och miljöklassade bilar används i
första hand. Transporter ska samordnas där så är möjligt. Higab ska
verka för god kommunikation till och från de byggnader vi äger.

Mötesplatser för mångfald
Vi ska vara med och skapa mötesplatser för gränsöverskridande
möten. Lokaler i våra byggnader och platser i anslutning till
dessa ska vara trygga, tillgängliga och välkomnande för alla,
oavsett etnisk och kulturell tillhörighet, religion, ålder, kön,
funktionalitet, sociala och ekonomiska förutsättningar.

Socialt ansvarstagande i inköpsprocessen
När vi köper varor och tjänster ska vi verka för ett socialt
ansvarstagande. Göteborgs Stad har beslutat att social hänsyn
ska vara ett prioriterat kriterium vid 50 % av stadens tjänste
upphandlingar. Genom tilläggskrav och utvärderingskriterier
som gynnar socialt ansvarstagande kan vi bidra till att fler
kommer in på arbetsmarknaden vilket innebär vinster för både
individen, företagen och samhället. Higab finns med i både
styrgrupp och arbetsgrupp i ett tvåårigt pilotprojekt initierat
av Göteborgs Stads upphandlingsbolag som startade hösten
2013. Vi riktar in oss på Stadens tre prioriterade grupper: ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.
Syftet är att arbeta fram långsiktiga upphandlingsprocesser
som kan appliceras på kommande upphandlingar.

HIGABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014
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Postgatan 8

Gathenhielmska huset
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HÅLLBARHETSREDOVISNINGENS OMFATTNING

Väsentlighetsanalys
Följande tabell sammanfattar de frågor och aspekter där Higabs
största sociala, ekologiska och ekonomiska påverkan finns och
om påverkan är intern, extern eller både och. Tabellen innehåller
även de GRI-G4-indikatorer som finns för att följa upp det fort
löpande arbetet med hållbarhetsfrågorna.
För vissa av indikatorerna saknas idag data men vi har ändå
valt att inkludera dessa indikatorer då vi bedömer dem som

relevanta för vår verksamhet. Anledningen är att vi vill vara
transparenta och även påvisa de brister vi har idag.
Ambitionen med vår första hållbarhetsredovisning enligt
GRI-G4 är att den, utöver att vara en redovisning av vad vi gör,
även är en inventering av vad vi anser att vi i framtiden behöver
göra för att förbättra vårt hållbarhetsarbete.

VÄSENTLIGA FRÅGOR

ASPEKTER INOM G4

PÅVERKAN PÅ INTRESSENTER*

UPPFÖLJNING
/INDIKATORER

Ekonomiskt värdeskapande

Ekonomiskt resultat

Intern /extern

EC1
EC2
EC3
EC4

Energi

Energi

Intern /extern

EN3
EN5
EN6
EN7

Vattenanvändning

Vatten

Intern /extern

EN8
EN9
EN10

Emissioner

Intern /extern

EN15
EN18
EN21

Avfall

Resor

Avloppsvatten och avfall

Intern /extern

EN23

Lagefterlevnad

Intern /extern

EN29

Transport

Intern /extern

EN30

Bedömning av leverantörs miljöarbete

Intern /extern

EN32
EN33

Arbetsförhållanden

Anställning

Intern

LA1
LA2
LA3

Relationer mellan anställda och ledning

Intern

LA4

Hälsa och säkerhet i arbetet

Intern

LA5
LA6
LA7

Utbildning

Intern

LA9
LA10

HIGABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014
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Mångfald och lika möjligheter

Intern

LA12

Lika ersättning för män och kvinnor

Intern

LA13

Bedömning av leverantörs arbetsförhållanden

Intern /extern

LA14
LA15

Mänskliga rättigheter

Samhälle

Visselblåsare, arbetsförhållanden

Intern

LA16

Ingen diskriminering

Intern /extern

HR3

Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal

Intern /extern

HR4

Visselblåsare, mänskliga rättigheter

Intern /extern

HR12

Lokalsamhället

Intern /extern

SO1

Intern /extern

SO2

Intern /extern

SO3

Antikorruption

SO4
SO5
Konkurrensbegränsande beteende

Intern /extern

SO7

Lagefterlevnad

Intern /extern

SO8

Bedömning av leverantörs sociala påverkan

Intern /extern

SO9

Visselblåsare, påverkan på samhället

Intern /extern

SO11

Märkning av produkter och tjänster

Intern /extern

PR4

Kunders integritet

Extern

SO10

Produktansvar

PR5

*För klassificering av intern och extern intressent, se G4-24
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Alla blir vinnare vid upphandling
med social hänsyn
Göteborgs Stad har beslutat att social hänsyn ska vara ett prioriterat kriterium vid 50 % av stadens tjänsteupphandlingar.
– Arbetslösheten löper som en röd tråd genom problematiken
med segregation, utanförskap och ekonomiska problem, säger
Mats Andréason, inköpssamordnare på Higab. Att hjälpa fler in
på arbetsmarknaden innebär vinster både för individen, före
tagen och samhället.
Göteborgs Stads upphandlingsbolag startade hösten 2013 ett
tvåårigt pilotprojekt där Higab är med i styrgruppen och arbetsgruppen. Mats Andréason är en av de drivande projektledarna.
– Syftet är att arbeta fram långsiktiga upphandlingsprocesser
som sedan kan appliceras på kommande upphandlingar. Vi riktar
in oss på Stadens tre prioriterade grupper: ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionshinder. Som ett första steg
har man informerat leverantörer till Göteborgs Stad och dess
bolag om de nya kraven. ”Social hänsyn”, som ska gälla för alla
yrkesgrupper, läggs till de tidigare kraven som måste följas:
MBL, Antidiskrimineringslagen, FNs barnkonvention och ILOs
arbetsrättsliga regler.

i östra London har man genom samverkansprojektet Workplace
hjälpt över 19 000 personer till arbete sedan man startade 2007.
Av Newhams befolkning tillhör 70 % någon etnisk minoritet. Det
talas 150 olika språk i stadsdelen. 42 % är under 24 år, 20 % saknar
formell utbildning och 40 % går utan jobb.

OS i London
Flera av anläggningarna för OS i London 2012 byggdes i Newham.
I de olika byggprojekten kunde mellan 6–10 % av den lokala,
arbetslösa befolkningen få arbete. Den uppföljning som gjorts
visar att 76 % av dem som kommit in på arbetsmarknaden genom
Workplace fortfarande var i arbete efter ett år. Segregation och
utanförskap sätter allt hårdare press på samhället att komma
med nya lösningar.
– Men problemen kan omvandlas till resurser om alla sam
verkar på ett positivt, flexibelt och kreativt sätt, säger Mats
Andréason. Det handlar om en enorm outnyttjad potential av
kompetens, erfarenheter och arbetslust. Att lösgöra den och
aktivera den på arbetsmarknaden kan ge stora vinster.

Higab redan igång
Steg två handlar om att praktiskt tillämpa punkten om social
hänsyn vid upphandlingar.
– Vi är redan igång på Higab, säger Mats Andréason. Först vid
fasadprojektet i Angereds Industriby och nu vid de stora grundförstärknings- och ombyggnadsarbetena i Projekt Högvakten
vid Gustaf Adolfs Torg. Målet är att 10 % av arbetstillfällena ska
tillsättas med någon eller några ur de tre prioriterade grupperna,
och det har vi också uppnått hittills. Att social hänsyn vid upphandlingar kan vara mycket verksamt, visar exempel från Stor
britannien, som arbetsgruppen studerat. I stadsdelen Newham
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SOCIALT ANSVARSTAGANDE

Kvarteret Högvakten

Börsen

16

HIGABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

MILJÖANPASSAD BYGGPROCESS

Göteborgs konstmuseum
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MILJÖANPASSAD BYGGPROCESS

Göteborgs konstmuseum

Konstmuseet på Götaplatsen byggdes inför 300-årsfirandet av
Göteborg, år 1923, och invigdes 1925. Idag består museets samlingar av konst från 1400-talet fram till idag och innehåller bland
annat målningar av berömda konstnärer som Edvard Munch,
Anders Zorn, Monet och Picasso. På museet finns även andra
konstföremål som skulpturer, grafisk konst och installationer.

frågor får budget och resurser för att kunna tas om hand i
projektet. Higab använder sig av miljöklassningssystemet
Miljöbyggnad. Dock har många av Higabs byggnader höga
antik variska värden vilket gör att vi ofta behöver hantera
kriterier utöver generella normer.

Dagens konstmuseum har andra krav på sig än konstmuseet som
byggdes för snart hundra år sedan, både byggnadstekniskt och
avseende den verksamhet som bedrivs i byggnaden. Bevarandet
av konstverken ställer krav på inneklimatet och innemiljön, då
vissa av konstföremålen är känsliga för variationer i temperatur
och luftfuktighet samt föroreningar och emissioner. Även männ
iskorna som vistas på museet, både besökare och de som arbetar
där, påverkas av och påverkar inneklimatet. Att upprätthålla rätt
inneklimat behöver göras på ett energieffektivt sätt, för både
miljöns och ekonomins skull. Utöver detta behöver museet
genomgå en del förbättringar, till exempel gällande tillgäng
ligheten i museets lokaler. Higab har därför fått i uppdrag av
Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad att genomföra en för
studie för om- och tillbyggnad av museet.

Higab måste se till både antikvariska värden, miljövärden och
verksamhetsbehov i sin miljöanpassade byggprocess. Varje
byggnad har sina unika förutsättningar vilket innebär att Higab
måste utforma nya lösningar för varje nytt om- och tillbyggnadsprojekt. I fallet med Göteborgs konstmuseum, som har så höga
invändiga krav på klimat och miljö, är det extra viktigt med
holistisk syn och att få med miljökraven i ett tidigt skede. Detta
eftersom kraven påverkar alla kategorier av konsulter och entre
prenörer, vilka i sin tur påverkar varandras förutsättningar.
Under 2014 färdigställdes två projekt, Stadsbiblioteket och
Rådhuset, som genomförts med miljökrav enligt Miljöbyggnad.
Båda uppnådde klass silver. Om- och samlokalisering av Krets
lopp och Vattens administrativa byggnad på Alelyckan började
projekteras under 2014 enligt Miljöbyggnad klass guld. Under
2014 påbörjades förstudien för om- och tillbyggnad av museet
och även här används Miljöbyggnad som miljöstyrningssystem.
Den färdiga förstudien kommer att ge svar på vilken Miljö
byggnadsklass som är möjlig att uppnå.

Miljöanpassad byggprocess

Foto: Bert Leandersson

– Higab arbetar med en miljöanpassad byggprocess, vilket
innebär att miljöhänsyn finns med som en röd tråd genom hela
byggprocessen, säger Charlotte Stening, projektchef för tidiga
skeden. Det är av största vikt att få med miljöfrågor i det
planerande skedet och förstudieskedet för att se till att dessa

Stadsbiblioteket
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Unika förutsättningar

Rådhuset

ENERGI

Higabs energianvändning
ENERGIANVÄNDNING

Fjärrvärme (verklig) [MWh]

TOTAL

FÖRNYBAR

ÅTERVUNNEN

EJ FÖRNYBAR

57 200

44 0441

13 156

-

Fjärrvärme (normalårskorrigerad ) [MWh]

68 900

53 053

15 847

-

Fjärrkyla [MWh]

3 480

6263

2 854

-

2

Fastighetsel [MWh]

19 100

19 100

-

-

Uppvärmning, olja [MWh]

212

-

212

212

-

-

20

63 770

16 009

231

4

Uppvärmning, naturgas [MWh]

212

Övrig uppvärmning (värmepump,
pellets och el)

Redovisas ej

Övrig kyla (el)

Redovisas ej

Ånga

Försumbar

Totalt (verklig) [MWh]

80 011

Totalt (normalårskorrigerad) [MWh]

90 480

Specifik energianvändning, fjärrvärme
(verklig) [kWh / m2, Atemp]

90

Specifik energianvändning, fjärrvärme
(normalårskorrigerad) [kWh /m2]

107

Specifik energianvändning, fastighetsel
[kWh /m2]

30

Fjärrvärme, förändring från föregående år
(verklig) [MWh]

-9 550

Fjärrvärme, förändring från föregående år
(normalårskorrigerad) [MWh]

1

5

+4

Andel förnybar energi 77 %, fjärrvärme märkt med Bra miljöval.

2

Normalårskorrigering: 2014 var ca 20 % varmare än ett normalår.

3

Andel förnybar energi fjärrkyla 18 %. Återvunnen energi 82 %.

4

Fastighetsel avser pumpar, fläktar, kylmaskiner, hissar etc.

5

Andel förnybar energi 100 %, el märkt med Bra miljöval.
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ENERGI

Angered Arena
År 2007 fick Higab i uppdrag av kommunstyrelsen att planera,
bygga och äga en kombinerad bad- och ishall i Angered. 2013
invigdes Angered Arena. Under invigningsåret nådde arenan
målet på 100 000 besökare.
Arenans cirka 19 000 kvadratmeter rymmer både ishall och
badhall, liksom gym och gruppträningslokaler samt relaxavdelning och kafé. Här vimlar det av aktiviteter som allmänhetens
fria åkning på isen, simskola och simträning i bassängerna och
träningsmöjligheter för den som fått fysisk aktivitet på recept
eller genomgår rehabilitering. Isrinken är anpassad efter konståkningens krav men är också en fullmåttsrink för ishockey och
kan även användas för andra issporter. I simhallen har man
arbetat särskilt med akustiken och lyckats få bort det typiska
”simhallsekot”, som många upplever som stressande och
otryggt. Relaxavdelningen erbjuder flera sorters bastubad och
från bubbelbadet har man en storslagen utsikt över Lärjeåns
vackra dalgång.

Kyla blir till värme
– Angered Arena är speciell på så sätt att den innehåller både
badhus och ishall, säger energiingenjör Pontus Frygner. Dessa
typer av anläggningar är var för sig mycket energikrävande.
I ett badhus behöver vattnet i bassängerna och luften värmas
upp, det behövs även ventilationsfläktar, belysning och pumpar
som renar vattnet i bassängerna. Även tillverkning av is är

Angered Arena
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energikrävande men då är det istället ett kylbehov som finns.
När isen tillverkas skapas ett värmeöverskott. För att minimera
energiförbrukningen används värmen som blir över vid istillverkning till att värma upp badvattnet samt täcka byggnadens
övriga värmebehov. Ibland räcker inte det värmeöverskott som
blir vid tillverkning av is för att täcka alla värmebehov men då
används fjärrvärme.
Angered Arena byggdes enligt miljöcertifieringssystemet
Miljöbyggnad men har inte certifierats på grund av att relevant
kategori saknades i systemet. Alla material och produkter som
användes är miljögranskade och dokumenterade i SundaHus
miljödatabas. Värmeanvändningen för Angered Arena uppgick
under 2014 till 177 kWh /m2 (normalårskorrigerad) och el
användningen uppgick till 199 kWh /m2, totalt 376 kWh /m2.
– Energianvändningen för badhus är vanligtvis i genomsnitt
1 303 kWh /m2 och ishallar förbrukar normalt i genomsnitt
535 kWh /m2. Detta ger en fingervisning om de stora vinster
i energianvändning som uppnås genom att ha en kombinerad
anläggning som Angered Arena.

AVFALLSHANTERING

Stora Saluhallen
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AVFALLSHANTERING

Stora Saluhallen
Saluhallen på Kungstorget uppfördes 1888–1889 och har sedan dess försett
göteborgarna med frukt och grönt, kött, fisk, ost, chark, kaffe, te, praliner
och andra delikatesser. Här finns ett stort utbud av såväl närproducerade varor
som livsmedel från världens alla hörn. Saluhallen huserar även restauranger
och kaféer.

Med sitt centrala läge och myllrande atmosfär är Stora Salu
hallen en social mötesplats med stor mångfald. Mindre företag
får i Saluhallen en gemensam marknadsplats vilket gör att
verksamheten exponeras för fler än de egna kunderna. En
utmaning med så många handlare samlade på samma ställe
och dagliga leveranser av råvaror är att det genererar mycket
mat- och förpackningsavfall.
Stora Saluhallen renoverades i två etapper, 2009–2010 och
2012, och i samband med detta upprustades även avfallsrummet
och anpassades efter moderna krav. Innan dess fanns bara en
avfallsfraktion, restavfall. Under upprustningen av Saluhallen
fanns en komprimator där handlarna slängde sitt avfall mot en
kostnad baserad på avfallets vikt. Nu finns möjlighet att källsortera avfallet i för verksamheten relevanta fraktioner såsom
glas, metall, plast, wellpapp, oljor, matavfall och restavfall.

Avfall blir tillgång
Matavfallet mals ned med vatten i en kvarn till en flytande massa.
Massan transporteras sedan till en rötkammare där den rötas för
produktion av biogas. Ju större andel avfall som kan sorteras
i olika fraktioner och återvinnas desto mindre mängd restavfall
blir kvar. Detta innebär mindre kostnader för handlarna och stora
miljövinster genom att kretsloppet sluts.
– Belastningen på klotet måste minska! Det är inte hållbart
att slänga och elda avfall som skulle kunna återvinnas. Rest
avfallet ska bestå av en minimal del av avfallet som inte kan

22

HIGABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

användas på annat sätt, säger Jesper Lundell, Higabs
kundansvarige för Stora Saluhallen.
– Vissa fraktioner måste ses som tillgångar. Wellpapp får
man till exempel betalt för att återvinna. Higabs strävan är att
genom information och tekniska förutsättningar möjliggöra för
handlarna i Saluhallen att minimera restavfallet och att handlarna i sin tur ska föra en dialog med sina leverantörer så att
mindre mängd förpacknings- och emballagematerial kommer
in i Saluhallen. Vi vill underlätta för handlarna att välja det hållbara alternativet. Hållbart både för ekonomin och för jordklotet.
– På sikt kan man kanske tänka sig att även biogasen som
produceras från matavfallet kommer kunna generera en intäkt
på samma sätt som att man får betalt för återvunnen wellpapp.

NÄSTA STEG

Så går vi vidare 2015

Allt eftersom kunskapen och medvetenheten ökar får
hållbarhetsfrågorna en mer naturlig del i allt vi gör, såväl
inom branschen som i allmänhet. Det är fortfarande långt
kvar men det blir allt lättare.
Då kunskapen om hållbarhet ökar bland leverantörer, entreprenörer och konsulter, blir hållbarhet en faktor som får utrymme
och tas med i arbetet med samma självklarhet som ekonomi
och kvalitet. Detta innebär i sin tur att kravställandet allt oftare
görs gemensamt. Beställare, konsulter, entreprenörer och leve
rantörer med kompetens från olika områden kompletterar
varandra och samverkar. På så sätt kan kraven specificeras och
skärpas utifrån vad som är möjligt inom olika områden. Part
neringentreprenader där samtliga aktörer i ett byggprojekt får
större möjligheter att bidra med sin kompetens blir allt vanligare
och det förbättrar arbetet med hållbar utveckling. Hållbarhets
frågor får större vikt vid utvärdering av anbud.
Vi behöver som bolag ta större ansvar för sociala frågor och
bidra till att skapa arbetstillfällen för grupper som hamnat utanför
arbetsmarknaden. Det är också viktigt för kompetensförsörjningen att se till att lärlingar och ungdomar utbildar sig inom
vår bransch. Arbetsmarknaden ska vara öppen för alla och kompetens och engagemang ska avgöra vem som får jobben. Vi tror
att vi kommer att få se en ökning av socialt företagande, det vill
säga företag som sätter den sociala nyttan före vinstintressen.
Under 2015 arbetar Higab vidare med den miljöanpassade
byggprocessen. Socialt ansvarstagande är ett annat område
som vi kommer att fortsätta stärka. Man behöver tänka långsiktigt. Mål som inte nåtts under 2014 fortsätter Higab att arbeta
för att nå och inom områden där vi redan är starka fortsätter
vi förbättra oss. Efter att ha genomfört den första hållbarhets
redovisningen enligt GRI-G4 har det blivit tydligt inom vilka
områden vi behöver förbättra vår uppföljning av ställda krav
och verksamheten i stort.
I upphandlingsprocessen ställs krav på miljö, kvalitet och
arbetsförhållanden men en brist hittills har varit att dessa krav
inte har följts upp tillräckligt bra. Detta ska vi bli bättre på. Ensam
kan man inte förändra så mycket men som del i organisationen
Göteborgs Stad, som gör upphandlingar för 20 miljarder om
året, har vi möjlighet att påverka.
Higabs fokusmål för 2015 är att energianvändningen ska
minska med 20 % jämfört med basår 2010.

Rådhuset
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Foto: Krister Engström

NÄSTA STEG

24

HIGABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

GRI-index
Data redovisas fullständigt

Följande tabeller presenterar Higabs hållbarhetsredovisning i
enlighet med GRI-G4-index. I tabellen finns upplysningar eller
sidhänvisning till Hållbarhetsredovisning 2014 (HR14) eller
Årsredovisning 2014 (ÅR14) där information återfinns.
Vid varje index i tabellen finns en markör som är färgad
grön, gul eller röd och visar status för aktuell indikator. Grön
innebär att data redovisas fullständigt. Gul betyder att data
delvis redovisas. Röd innebär att data antingen saknas eller
av annan anledning inte redovisas men att Higab identifierat
aspekten och dess indikatorer som betydande.
Baserat på GRI-G4 har bolaget identifierat vilka områden
man är engagerad i men hittills inte följt upp genom mätningar/
kontroller. Inom ramverket för GRI-G4 finns fler aspekter och
resultatindikatorer än som presenteras i den här redovisningen.
De som inte är med bedöms vara utanför avgränsningen för
information som är relevant att redovisa i hållbarhetsredovisningen. Urvalet har gjorts genom en väsentlighetsanalys av
bolagets betydande hållbarhetsaspekter.

GRI-INDEX

UPPLYSNING

Data redovisas delvis
Data saknas/redovisas ej

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

Strategi och analys
G4-1

VD-ord

VD-ord, se HR14 s. 2

G4-2

Beskrivning av nyckelpåverkan, risker och möjligheter.

HR14 s. 2, 5, 10

G4-3

Organisationens namn

ÅR14 s. 36

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster.

ÅR14 s. 4, 36

G4-5

Placering av företagets huvudkontor

ÅR14 s. 36

Organisationsprofil

G4-6

Verksamhetsländer

Sverige

G4-7

Ägarstruktur och bolagsform

ÅR14 s. 4, 36

G4-8

Marknad

ÅR14 s. 4, 21

G4-9

Organisationens storlek

Anställda: ÅR14 s. 29, 61
Verksamheter: 1
Nettointäkter: ÅR14 s. 40
Tillgångarnas totala värde: ÅR14 s. 42
Skuld: ÅR14 s. 43
Värdeökning / eget kapital: ÅR14 s. 43
Produkt / tillhandahållna tjänster: 1 typprodukt / tjänst,
315 byggnader

G4-10

Medarbetare

72 medarbetare varav 27 kvinnor, 45 (1 inhyrd) män.
ÅR14 s. 29.

G4-11

Kollektivavtal

Alla utom VD

G4-12

Leverantörskedja

Organisationens leverantörskedja består av leverantörer,
underleverantörer, entreprenörer, underentreprenörer,
konsulter och kreditgivare.

G4-13

Betydande förändringar i bolaget

ÅR14 s. 36
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GRI-INDEX

G4-14

Tillämpning av försiktighetsprincipen

Higabs anvisning för miljö anger att Higabs verksamhet
ska bidra till hållbar utveckling genom minsta möjliga
påverkan på miljön. MKB utförs inför varje uppdrag,
miljöinventering utförs vid ombyggnadsuppdrag för att
ta reda på vilka eventuella miljö- och hälsoskadliga
ämnen som finns i byggnaden och i marken. Bulleråtgärder vidtas efter behov beroende på byggarbetsplatsens lokalisering och omgivande bebyggelse.
Källsortering utgår från kretsloppsrådets riktlinjer för
källsortering på byggarbetsplatser. Krav på fordons
ålder, avgasrening och bränsleval (enligt Trafikverkets
”Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012” samt
”Nya gemensamma krav för entreprenader”), krav på att
bränsletankar ska vara invallade eller av dubbelmantlad
typ. Utrustning för att ta hand om eventuella läckage
ska finnas på plats. Krav ställs på entreprenören att en
riskanalys ska göras av arbetsplatsen samt att det ska
finnas en riskhanteringsplan. Vid större projekt ställs
krav på att entreprenören ska ta fram en logistikplan
för att minimera trafik som stör omgivningen. I vissa
fall, om byggarbetsplatsen är belägen i nära anslutning
till ett extra känsligt område typ Natura 2000, kan särskilda åtgärder krävas för att minimera den negativa
påverkan på området.

G4-15

Externa initiativ

Miljöbyggnad, Svenska Naturskyddsföreningens
Bra Miljöval.

G4-16

Medlemskap

Fastighetsägarna, CMB, Västsvenska Handelskammaren,
IntersectionPoint Social Business Association.

G4-17

Enheter som omfattas av årsredovisningen

Higab AB

G4-18

Redovisningens innehåll och omfattning

Hänvisning HR14 s. 10, 12–13. Intressentanalys, analys av
företagets påverkan och möjligheter att påverka hållbar
utveckling. Benchmarking med andra företag i branschen.

Identifierande betydande aspekter och omfattning

G4-19

Betydande aspekter

HR14 s. 12 (Väsentlighetsanalys)

G4-20

Påverkan internt

HR14 s. 12 (Väsentlighetsanalys)

G4-21

Påverkan externt

HR14 s. 12 (Väsentlighetsanalys)

G4-22

Förklaring av korrigeringar

Inga tidigare hållbarhetsredovisningar finns.

G4-23

Betydande förändringar av omfattning eller påverkan

Inga tidigare hållbarhetsredovisningar finns.

G4-24

Intressentgrupper

Interna: Higab AB, ägare (styrelse) och medarbetare.
Externa: Kunder, leverantörer, underleverantörer,
entreprenörer, underentreprenörer, konsulter, kredit
givare, myndigheter, övriga bolag och förvaltningar i
Göteborgs Stad.

G4-25

Identifiering och urval

Principen för identifiering och urval av intressenter har
utgått från följande definition av begreppet intressent:
Individer eller grupper som bolaget är beroende av
eller som är beroende av bolaget. Som interna
intressenter klassas ägare och medarbetare. Övriga
intressenter klassas som externa.

G4-26

Samarbete och dialog

Higabs mål är att besvara alla inkomna frågor, synpunkter och eventuella klagomål. I dagsläget inkommer
några sådana per vecka.

G4-27

Viktiga frågor som identifieras

Kunder: Synpunkter på lokalerna. Övriga: Frågor/synpunkter om byggnader/projekt.

Intressentrelationer
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Göta Källare

HIGABS HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

27

GRI-INDEX

GRI-INDEX

UPPLYSNING

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

G4-28

Rapporteringsperiod

Kalenderår 2014

G4-29

Senaste redovisning

Detta är första gången.

G4-30

Rapporteringscykel

Ettårig

G4-31

Kontaktperson

Mattias Adolfsson, hållbarhetsstrateg.
mattias.adolfsson@higab.se, 031-368 53 20.

G4-32

GRI-index

HR14, s. 24–29

G4-33

Bestyrkande

Rutiner för externgranskning av hållbarhetsredovisning
saknas ännu.

Redovisningsprofil

Verksamhetsstyrning
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G4-34

Styrning

ÅR14 s. 72–73. Organisationsschema, HR14 s. 7.

G4-35

Ansvarsfördelning hållbarhetsarbete

Delegering till ekonomichef, inköpssamordnare
och hållbarhetsstrateg.

G4-36

Beslutsfattande positioner hållbarhetsfrågor

Ja. Enligt G4-35.

G4-37

Intressentdialog hållbarhetsfrågor

Kommunikation mellan bolaget och intressenter sker
enligt Higabs anvisningar för kommunikation och enligt
instruktioner i kommunikationsplaner som arbetas fram
efter behov.

G4-38

Styrelsens sammansättning

ÅR14 s. 72–73, 75

G4-39

Styrelseordförande

Styrelseordföranden är inte chef.

G4-40

Valberedning

ÅR14 s. 72

G4-41

Jäv

Vid varje styrelsemöte ställs frågan om hurvida någon
av ledamöterna har någon form av jävsituation angående de frågor som ska beslutas vid aktuellt möte. För
styrelsens politiska sammansättning, se ÅR14 s. 75.

G4-42

Strategiskt hållbarhetsarbete

ÅR14 s. 5

G4-43

Strategiskt hållbarhetsarbete styrelsenivå

Higabs företagsledning har tillsammans med samtliga
medarbetare fått utbildning inom hållbar utveckling
och socialt ansvarstagande under 2014. Styrelsen har
inte fått denna utbildning.

G4-44

Utvärdering av strategiskt hållbarhetsarbete
styrelsenivå

Ekonomi och miljö, ÅR14 s. 9. Socialt ansvar, ÅR14 s 28.

G4-45

Styrelsens roll vid identifiering och styrning av
hållbarhetsfrågor

Ej relevant

G4-46

Styrelsens roll vid utvärdering av riskbedömning
för hållbarhetsfrågor

Se ÅR14, s. 70. Bolagets övervakningsplan för intern
kontroll och styrning avseende nästkommande år
presenteras för styrelsen i december varje år. Vid
samma tillfälle ges styrelsen möjlighet att påverka
övervakningsplanens omfattning utifrån särskilda
behov av kontroller som identifierats. Resultat från
innevarande års interna kontroll samt åtgärdsplaner
för anmärkningar från kontrollen presenteras för
styrelsen i november varje år.

G4-47

Frekvens av styrelsens utvärdering av hållbarhets
frågors risker och möjligheter

En gång per år, se G4-46.

G4-48

Godkännande av hållbarhetsredovisning

Utvärdering: Hållbarhetsstrateg. Godkännande:
Vice VD.

G4-49

Kommunikation av kritik

Formella forum för framförande av kritik ges i samband
med månadsvisa avdelningsmöten, årliga utvecklingssamtal och arbetsmiljöronder.
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GRI-INDEX

GRI-INDEX

UPPLYSNING

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

G4-50

Hantering av kritik

ÅR14, s 67

G4-51

Arvoderingspolicy

ÅR14 s. 51, 73. Chefstjänstemän har fast månadslön
enligt avtal mellan Fastigo och Unionen. ITP-plan
som pensionsplan. Inga resultatkriterier avseende
ekonomiska, miljömässiga och sociala mål finns.

G4-52

Arvodering

Se G4-51

G4-53

Arvodering – intressentdialog

Ej tillämpligt, politiskt tillsatt styrelse.

G4-54

Ratio högst betald/median av årstotalersättning
för alla anställda

3,35

G4-55

Förändring av ovanstående ratio jfr föregående år

1,04

G4-56

Värderingar, koder och policy.

Se Budget för Göteborgs Stad 2014.

G4-57

Rådgivning etik, juridik och organisationsintegritet.

Whistleblowerfunktion inom Göteborgs Stad består av
två delar, en mottagarfunktion i form av en advokatbyrå och en utredningsfunktion på Stadslednings
kontoret. Samtliga anmälningar diarieförs och tas upp
till bedömning och vidare utredning. Whistleblower
funktionen är till för samtliga anställda och politiker
i Göteborgs Stad.

G4-58

Visselblåsare för oegentligt beteende och frågor
relaterade till organisationsintegritet

Rapportera till närmaste chef, personalchef, VD, facket,
whistleblowerfunktion inom Göteborgs Stad.

G4-EC1

Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt värde

ÅR14, s. 40–41

G4-EC2

Finansiell påverkan, andra risker och möjligheter på
grund av klimatförändring.

Risker: ökade vattennivåer och förändrade grund
vattennivåer. Möjligheter: minskade värmekostnader.

G4-EC3

Omfattningen av organisationens förmånsbestämda
åtaganden

Inte relevant, pga kollektivavtal och pensionssystem
i Sverige.

G4-EC4

Finansiellt stöd från regeringen

Inga finansiella stöd

G4-EN3

Energiförbrukning inom organisationen

Se HR14, tabell s. 18

G4-EN5

Energiintensitet

Se HR14, tabell s. 18

G4-EN6

Reducerad energiförbrukning

Se HR14, tabell s. 9

G4-EN7

Redovisa minskning i energibehov hos produkter
och tjänster

Se HR14, tabell s. 18

G4-EN8

Total vattenanvändning per källa

386 500 m3, kommunal vattenförsörjning. (Motsvarar
ca 70 % av den uthyrningsbara ytan. Resterande andel
saknas data för.)

G4-EN9

Vattenkällor som väsentligt påverkas av vatten
användningen

Generellt kommer vatten via Kretslopp och Vatten.
Enstaka enskild brunn.

G4-EN10

Återvunnen och återanvänd vattenvolym, i totala siffror
och i procent av totalt använd volym.

Inga uppgifter

G4-EN15

Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1)

548 ton CO2

G4-EN18

Växthusgasutsläppsintensitet

0,7 kg/m2

G4-EN21

NOx, SOx och andra väsentliga luftföroreningar

NOx: 9 434 kg (15,6 g/m2)
Svavel: 1 20,1 kg (0,2 g/m2)

G4-EN23

Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.

943 ton restavfall
93 ton matavfall
1 720 ton grovavfall

Etik och integritet

Ekonomiska indikatorer

Miljömässiga indikatorer
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GRI-INDEX

Skändla Gård
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GRI-INDEX

GRI-INDEX

UPPLYSNING

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

G4-EN29

Monetärt värde av betydande böter, och det totala
antalet icke-monetära sanktioner till följd av brott mot
miljölagstiftning och bestämmelser.

Inga

G4-EN30

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter
och andra varor och material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas arbets
resor/tjänsteresor.

100 ton CO2 från resor i tjänsten.

G4-EN32

Procentsats av nya leverantörer som testats
mot miljökriterier

100 % i de upphandlingar vi själva gör. Upphandlingar
som Upphandlingbolaget gör förutsätts kontrolleras
av dem.

G4-EN33

Betydande reell och potentiell negativ miljöpåverkan
i leverantörskedjan och åtgärder mot dessa

Se HR14, s. 10, 12–13

G4-LA1

Totalt antal och fördelning av nya inhyrda medarbetare
och medarbetaromsättning uppdelat på ålder, kön
och region.

Ingen ny inhyrd medarbetare under året. 12 nyanställda – 3 kvinnor, 9 män. Ålder: 30, 34, 35, 37, 37, 38,
41, 41, 45, 54, 57, 58. 6 har slutat – 1 kvinna, 5 män.
Ålder: 37, 44, 47, 62, 65, 67.

G4-LA2

Medarbetarförmåner

Samtliga förmåner gäller samtliga anställda (ej inhyrd).
Friskvårdsbidrag, kollektivtrafikkort inom Göteborg,
rikskort (lunch).

G4-LA3

Återgång till arbetet efter föräldraledighet

Ingen längre sammanhängande föräldraledighet
förekom.

G4-LA4

Minsta varseltid angående betydande förändringar i
verksamheten med upplysningar om huruvida detta är
specificerat i kollektivavtal

Ej specificerat i kollektivavtal

G4-LA5

Andel av personalstyrkan som är representerad i formella gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet
som bistår med övervakning och rådgivning om program för hälsa och säkerhet

100 %

G4-LA6

Typ av skada och omfattningen av skador, arbets
relaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt
totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor, per region
och kön.

Inga

G4-LA7

Anställda med hög frekvens eller hög risk för sjukdomar
som är relaterade till deras yrke.

Inga

G4-LA9

Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd
och år, per kön och personalkategori.

Samtliga anställda har fått utbildning. Generella
utbildningar har varit t ex Hållbar utveckling och socialt
ansvarstagande, dokumenthantering och offentlighetslagstiftningen.

G4-LA10

Program för kompetens och livslångt lärande för att
stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda
vid anställningens slut

Finns ej

G4-LA11

Andel anställda (i procent) som får regelbunden
genomgång av sin prestation och karriärsutveckling

ÅR14 s. 29, 38

G4-LA12

Sammansättning av styrande organ och uppdelning
av anställda per anställningskategori efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.

ÅR14 s. 75, 29, 61
Styrelsen: 
 5 4 % kvinnor, 46 % män.
<30 år: 0 %, 30–50 år: 31 %, >50 år: 69 %
Medarbetare:  38 % kvinnor, 62 % män.
<30 år: 3 %, 30–50 år: 63 %, >50 år: 34 %

G4-LA13

Förhållandet för grundlöner och ersättningar mellan
kvinnor och män per anställningskategori, per
betydande verksamhetsplats.

Fastighetstekniker: Kvinnor 97,4 % av manslön
Kundansvarig: Kvinnor 99,5 % av manslön
Projektledare underhåll/lokalanpassning: Kvinnor
105,3 % av manslön.

G4-LA14

Procentandel av nya leverantörer som granskats med
villkor för arbetsförhållanden

Se G4-EN32

Sociala indikatorer – arbetsförhållanden
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GRI-INDEX

GRI-INDEX

UPPLYSNING

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

G4-LA15

Betydande reell och potentiell negativ påverkan på
arbetsförhållanden i leverantörskedjan och åtgärder
mot dessa

Se G4-EN32

G4-LA16

Antal klagomål om arbetsförhållanden som arkiverats,
adresserats och lösts genom formella klagomåls
mekanismer.

Inga

G4-HR3

Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder

Inga

G4-HR4

Verksamheter och leverantörer där anställdas rätt till
föreningsfrihet och kollektivavtal kan kränkas eller
riskeras, och åtgärder för att stödja dessa rättigheter.

Inga

G4-HR12

Antal klagomål om påverkan på mänskliga rättigheter
som har arkiverats, adresserats och lösts genom klagomålsmekanismer.

Inga

Sociala indikatorer – mänskliga rättigheter

Sociala indikatorer – samhället
G4-SO1

Procentandel av verksamheter med implementerat
engagemang för det lokala samhället, konsekvens
analys, och utvecklingsprogram.

Vid nybyggnationer och större ombyggnationer ställs
planer ut.

G4-SO2

Verksamheter med signifikant reell och potentiell
negativ påverkan på lokala samhällen

Ej aktuell 2014

G4-SO3

Risk relaterad till korruption

100 % av verksamheten har analyserats. Riskfaktorer är
medarbetare, leverantörer, kunder. Internkontroll
genomförs.

G4-SO4

Kommunikation och utbildning i policys och rutiner
avseende anti-korruption

Kommunikation av policys har skett till styrelse,
medarbetare och via upphandlingsbolaget till affärskompanjoner.

G4-SO5

Bekräftade tillbud angående korruption och genomförda åtgärder

Inga

G4-SO7

Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot
organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter,
överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopol
beteende, samt utfallet härav.

Fyra, samtliga dömda till Higabs fördel.

G4-SO8

Belopp för betydande böter och totalt antal ickemonetära sanktioner för brott mot lagar och
bestämmelser

Inga

G4-SO9

Procentandel av nya leverantörer som granskats för sin
påverkan på samhället

Se G4-EN32

G4-SO10

Betydande reell och potentiell negativ påverkan på
samhället i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder

Se G4-EN32

G4-SO11

Antal klagomål om påverkan på samhället som har
arkiverats, adresserats och lösts genom klagomåls
mekanismer.

Inga sådana klagomål har inkommit.

Sociala indikatorer – produktansvar
G4-PR4

Totalt antal fall där bestämmelser och frivilliga koder
för information om och märkning av produkter och
tjänster inte följts, per typ och utfall.

Inga

G4-PR5

Resultat av undersökningar som mätt kundnöjdhet

Kundnöjdhetsindex NKI 65

G4-PR8

Totalt antal underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kundddata

Inga
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