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INLEDNING

Samverkan för hållbarhet

För att på ett transparent och trovärdigt sätt kunna presentera
Higabs hållbarhetsarbete, började vi 2014 redovisa det i en
separat hållbarhetsredovisning. Vi valde att göra detta i
enlighet med den internationella standarden GRI-G4.
För 2015 fortsätter vi att redovisa enligt samma standard.
Skillnader mot föregående år är bland annat att vi nu inkluderat
Sector Guidance, vilket ger en tydligare bild av vilka indikat
orer som anses relevanta och viktiga att redovisa när man
verkar i en viss bransch, i Higabs fall bygg- och fastighets
branschen. Vidare har vi för 2015 valt att anlita revisionsbyrån
PwC för att göra en översiktlig tredjepartsgranskning av hållbarhetsredovisningen. Detta för att än mer öka redovisningens
transparens och trovärdighet. Årets redovisning finns endast
i digitalt format och hittas på www.higab.se. Där finns även
Higabs årsredovisning 2015 som vi hänvisar till.
Det har under 2015 hänt mycket inom hållbarhetsområdet,
både på Higab men även inom Göteborgs Stad som helhet.
Under 2015 har den nya organisation, som innebar att vi fick
ett moderbolag i Göteborgs Stadshus AB, kommit igång fullt
ut. Vid omorganisationen blev Higab även koncernmoderbolag
för det som kallas Lokalklustret. Förutom Higab innefattar
Lokalklustret även Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göte
borgs Stads Parkerings AB och Älvstranden Utveckling AB.
Via Göteborgs Stadshus AB har en strategisk hållbarhets
grupp bildats med representanter från samtliga moderbolag i
de olika klustren. Gruppen har bidragit till ökad samverkan inom
hållbarhetsfrågor mellan Göteborgs Stads bolag under 2015.
På Higab är vi stolta över att presentera denna översiktligt
tredjepartsgranskade Hållbarhetsredovisning enligt GRI-G4
och hoppas att den ska ge intressant läsning.

Mattias Adolfsson, hållbarhetsstrateg
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Om GRI
Higab har valt att kommunicera resultaten inom arbetet
mot hållbar utveckling med hjälp av det ramverk som
Global Reporting Inititativ (GRI), i det här fallet version
G4, tillhandahåller. Utöver det ramverk som gäller för
samtliga redovisande organisationer, redovisar Higab
även de relevanta sektorspecifika upplysningarna som
GRI definierat för sektorn konstruktion och fastigheter.
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, ekologisk och social påverkan.
GRI-G4 har två redovisningsnivåer, core och comp
rehensive, där core utgör en basnivå och comprehensive
en mer omfattande nivå. Higab redovisar enligt nivå
core. Inom ramverket för GRI-G4 finns både obligatoriska uppgifter samt uppgifter som den redovisande
organisationen ska bedöma huruvida de är relevanta
eller inte. Omfattningen styrs även av vilken redovisningsnivå organisationen väljer att redovisa enligt. Mer
information om GRI finns på www.globalreporting.org.

Läsanvisning
Denna hållbarhetsredovisning inleds med en kortare
presentation av Higab, följt av en redogörelse över verksamhetens betydande hållbarhetsaspekter och de mål
som enligt Hållbarhetsplan 2016 ska ha uppnåtts under
år 2015. Därefter beskrivs hur Higabs styrning ser ut
inom de betydande hållbarhetsaspekterna. Sedan följer
fyra fokusområden med mer detaljerade beskrivningar
av några av årets betydande händelser inom hållbarhetsområdet. Därefter en kortare sammanfattning av
årets och nästa års utmaningar. Redovisningen avslutas
med GRI-index där Higabs relevanta aspekter med tillhörande indikatorer presenteras.

INLEDNING

Foto: Annika Sahlin Magnusson

Mattias Adolfsson utanför Remfabriken i Gårda
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OM HIGAB

Om Higab
Higab AB är ett fastighetsbolag som är helägt av Göteborgs
Stad genom moderbolaget Göteborgs Stadshus AB. Vårt
uppdrag är att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs
Stad inom fastighetsområdet och bidra till stadens utveckling. I vårt uppdrag ingår även att vårda och utveckla stadens
kulturhistoriskt intressanta byggnader.
Higab äger och förvaltar många av husen som är karaktär
istiska för Göteborg. Vårt äldsta hus är Kronhuset från 1654
och det yngsta är Bravida Arena som invigdes 2015. I vårt
bestånd finns 26 byggnadsminnen.
På Higab arbetar idag 75 personer. Våra kärnverksamheter
är fastighetsutveckling och förvaltning.

ENGAGEMANG

HELHETSSYN

SAMVERKAN

Organisation
VD

FINANS, HÅLLBARHET, INKÖP

VERKSAMHETSUTVECKLING

EKONOMI

HR

KOMMUNIKATION

FASTIGHETSUTVECKLING

Tidiga
skeden
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Investeringsprojekt

FASTIGHETSFÖRVALTNING

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Affärsområde Näringsliv
och Utbildning

Affärsområde Kultur
och Idrott

Kundansvar

Drift och service

Kundansvar

Drift och service

HIGAB OCH HÅLLBARHET

Hållbarhetsområden
Grunden till Higabs hållbarhetsarbete utgår från de prioriterade
mål som anges i stadens budget och stadens policyer, samt
hållbarhetsfrågor som är relevanta med hänsyn till bolagets
verksamhet. Alla hållbarhetsfrågor är viktiga, men Higabs
arbete har fokus på var verksamheten har mest negativ på
verkan och störst möjlighet att bidra till att uppnå hållbar
utveckling. I väsentlighetsanalysen på s. 6 redovisas alla de
hållbarhetsaspekter som är relevanta för Higab, vilket inkluderar
aspekter kopplade till de prioriterade hållbarhetsområdena,
stadens policyer samt aspekter som är relevanta med hänsyn
till Higabs verksamhet.
Prioriterade mål
i stadens budget

HIGABS BETYDANDE
HÅLLBARHETSASPEKTER

Relevanta hållbarhetsfrågor
utifrån Higabs verksamhet

Göteborgs Stads policyer

Prioriterade hållbarhetsområden
Nedan redovisas de prioriterade mål som anges i Göteborg
Stads budget för respektive område samt hur Higab förhåller
sig till dessa.
Energianvändning
Prioriterade mål:
• Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en hållbar
stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp av växthusgaser.
• 2020 ska utsläppen av koldioxid i Göteborg ha minskat med
minst 40 % jämfört med 1990. År 2035 ska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton
koldioxidekvivalenter per invånare.

Under året har Higab arbetat med att ta fram nya anvisningar:
Anvisning för energieffektivisering, Anvisning för projektledare
– Energi samt Anvisning för förvaltningspersonal – Energi.
Dessa dokument ligger nu som grund för bolagets målbild
2016 inom området fastighet. Se vidare på s. 15.
Avfallshantering

Prioriterat mål:
• Resurshushållningen ska öka.
Det viktigaste Higab som fastighetsägare kan göra när det gäller resurshushållning är att ge våra hyresgäster möjlighet att
hantera sitt avfall på ett kretsloppsanpassat sätt. Det gör vi
genom att tillhandahålla miljöstationer med möjlighet till sortering i de fraktioner som krävs för olika verksamheter. Under 2015
har Higab arbetat särskilt med Partihallsområdet där avfalls-

hanteringen länge varit problematisk. Nu har vi tillsammans
med övriga fastighetsägare på området startat ett projekt
med syfte att skapa ett hållbart Partihallarna.
Miljöanpassad byggprocess
Prioriterat mål:
• Den biologiska mångfalden ska främjas.

Att driva arbetet med en miljöanpassad byggprocess påverkar
flera av stadens prioriterade mål. Genom att bland annat ställa
krav på energibehov, materialval och fuktsäkerhetsarbete, kan
vi bygga hus som under sin livstid har en begränsad miljöpåverkan. Det är Higabs ambition att, i så stor utsträckning som möjligt, välja material och produkter som inte innehåller miljö- och
hälsoskadliga ämnen. Detta gäller både vid tillverkning av produkter och utvinning av material, vid montering och i den färdiga byggnaden. Detta minskar Higabs negativa påverkan på
naturen och människan samt främjar den biologiska mångfalden.
Resor och transporter
Prioriterat mål:
• Trafiksystemets negativa påverkan på miljön, klimatet och
hälsan ska minska.

Se vidare på s. 19.
Mötesplatser för mångfald
Prioriterat mål:
• Segregationen ska brytas och samhörigheten i staden stärkas.

Higabs uppdrag innebär att vi kan verka för att bryta segre
gationen genom att bidra till skapandet av mötesplatser som
är tillgängliga, trygga, välkomnande och öppna för alla. På
dessa platser kan människor i olika åldrar, från olika delar av
staden, från olika kulturer och med olika religioner mötas och
därigenom skapas dialog som leder till att gemenskapen och
kunskapen ökar.
Socialt ansvarstagande i inköpsprocessen
Prioriterade mål:
• Sysselsättningen för grupper långt ifrån arbetsmarknaden
ska öka.
• Upphandlingen av tjänster med social hänsyn ska öka.

Arbetslöshet är en betydande orsak till de utmaningar staden
har med segregation, utanförskap, sociala och ekonomiska
problem. Dessutom handlar det om en stor outnyttjad potential av kompetens, erfarenhet och arbetslust. Socialt ansvarstagande i inköpsprocessen innebär för Higab att verksamheten
ska bidra till att skapa sysselsättningsmöjligheter för människor som av någon anledning hamnat långt från arbetsmarknaden. Detta görs framför allt genom att vid upphandling ställa
krav på entreprenörer och leverantörer att anlita och engagera
personer ur denna grupp och ge dem möjlighet att närma sig
arbetsmarknaden.
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Väsentlighetsanalys
Följande tabell sammanfattar de aspekter där Higabs största
ekonomiska, ekologiska och sociala påverkan finns och redo
visar om påverkan är intern och/eller extern.
Väsentlighetsanalysen utgår från Higabs prioriterade mål,
stadens policyer och en nulägesanalys av bolagets påverkan
på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet (se s. 5).
Tabellen innehåller även de indikatorer från GRI-G4 med
tillhörande sektorspecifika indikatorer som finns för uppföljning av det fortlöpande hållbarhetsarbetet.
För vissa av de indikatorer som är relevanta för Higabs
verksamhet saknas idag data, vilket framgår i GRI-index på
s. 22 – 31. Trots avsaknad av data inkluderas dessa i syfte att
göra en transparent hållbarhetsredovisning där förbättrings
potentialen tydligt framgår.

KATEGORI

VÄSENTLIGA ASPEKTER

PÅVERKAN PÅ INTRESSENTER*

INDIKATORER**

Ekonomi

Ekonomiskt resultat

Intern /extern

EC1, EC2

Ekologi

Material

Intern /extern

EN1, EN2

Energi

Intern /extern

EN3-4, EN6,
CRE1

Vatten

Intern /extern

EN8, EN9

Emissioner

Intern /extern

EN15, EN19,
CRE3, EN21

Avfall

Intern /extern

EN23

Lagefterlevnad

Intern /extern

EN29

Transporter

Intern /extern

EN30

Bedömning av leverantörers miljöarbete

Intern /extern

EN32, EN33

Klagomålsmekanismer, miljö

Intern /extern

EN34

Förorenad mark

Intern /extern

CRE6

Anställning

Intern

LA1-LA3

Social – Arbetsförhållanden

Social – Mänskliga rättigheter
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Relationer mellan anställda och ledning

Intern

LA4

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Intern

LA5, LA6, CRE6

Utbildning

Intern

LA9-LA11

Mångfald och lika möjligheter

Intern

LA12

Lika ersättning för män och kvinnor

Intern

LA13

Bedömning av leverantörers arbetsförhållanden

Intern /extern

LA14, LA15

Klagomålsmekanismer, arbetsförhållanden

Intern

LA16

Ingen diskriminering

Intern /extern

HR3

VÄSENTLIGHETSANALYS

Villa Belparc

Social - Samhälle

Social – Produktansvar

Lokalsamhället

Intern /extern

SO1, SO2

Antikorruption

Intern /extern

SO3-SO5

Konkurrensbegränsande beteende

Intern /extern

SO7

Lagefterlevnad

Intern /extern

SO8

Bedömning av leverantörs påverkan på samhället

Intern /extern

SO9-SO10

Klagomålsmekanismer, påverkan på samhället

Intern /extern

SO11

Märkning av produkter och tjänster

Intern /extern

PR3

Kunders integritet

Intern

PR8

*För uppdelning av interna och externa intressenter, se G4-24 i GRI-index på s. 23.
** Se index på s. 22 – 31.
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HÅLLBARHETSPLAN 2016

Pedagogen – Sociala huset
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Hållbarhetsplan 2016
Higabs Hållbarhetsplan 2016 togs fram 2011 och gäller för åren 2012 till 2016. Hållbarhetsplan 2016 bygger på
Higabs prioriterade hållbarhetsområden, stadens policyer och Higabs egna nuläges- och riskanalyser (se s. 5).
Hållbarhetsplanen är ett dokument som beskriver alla mål, delmål och aktiviteter inom 13 identifierade hållbarhets
områden. Dessa områden är:
6.
7.
8.
9.
10.

Kunder
Fastighetsutveckling
Fastighetsförvaltning
Energi
Vatten och avlopp

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

HUVUDMÅL

(Barriärbrytande mål)

1.

KUNDER

1.1.

 lla kunder har kunskap
A
om vårt miljöarbete och
sitt miljöansvar

4.

Vår energianvändning har

5.

Våra fastigheter har väl

ENERGI

VATTEN
OCH AVLOPP

4.1.

minskat med 25 % jämfört
med basår 2010

5.1.

fungerande avloppssystem

11. Nödläge
12. Medarbetare
13. Övriga intressenter

Avfall
Trafik och transporter
Inköp och upphandling
Vår arbetsplats
Miljöskadliga ämnen

DELMÅL FÖR 2015
(Operativa mål)

1.1.2.
90 % av våra kunder har
kunskap om vårt miljöarbete
och sitt miljöansvar

Målet har ej uppnåtts

STATUS

1.
2.
3.
4.
5.

KOMMENTAR

Enligt kundundersökning 2014 uppger 54 % av de
s varande att de fått information om Higabs miljö
arbete. Kundundersökning avseende 2015 görs
i början av 2016.

4.1.4.

 inskad energianvändning
M
med 20 %

Den specifika energianvändningen (kWh/m2) var
6,7 % lägre under 2015 jämfört med basåret 2010

5.1.1.

Vi har god kännedom om

våra avloppssystem med
avseende på funktion och
miljöstörande ämnen

Inventering och dokumentering av
avloppssystem pågår
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Styrning av relevanta hållbarhetsaspekter
Ytterst ansvarig för Higabs hållbarhetsfrågor är VD, men samtliga medarbetare måste bidra för
att hållbarhetsarbetet ska gå i rätt riktning.
Nedan presenteras hur Higabs samtliga väsentliga hållbarhetsaspekter (se Väsentlighets
analys på s. 6) styrs inom organisationen. För varje aspekt beskrivs varför den är betydande,
hur aspekten och dess påverkan styrs inom företaget samt hur styrningen utvärderas.
Gemensamt för samtliga aspekter är att internkontrollplanen, som baseras på en riskanalys,
används för att utvärdera styrningen samt göra förbättringar.

Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultatet är betydande då det påverkar Higabs
möjlighet att bidra till sysselsättning samt förvalta fastighets
beståndet. Det ekonomiska resultatet styrs av ägardirektiven
från Göteborgs Stad. Inom bolaget ansvarar finanschefen och
ekonomichefen för det ekonomiska resultatet. Styrningen följs
upp genom revisioner samt uppföljning av mål.

Energi, transporter och emissioner
Higab ger upphov till emissioner genom energianvändning för
uppvärmning, elanvändning och genom transporter. Energi
användningen styrs främst genom användning av certifieringssystemet Miljöbyggnad och märkningen Bra miljöval, men även
genom att följa Klimatstrategiskt program för Göteborg,
Göteborgs Stads miljöprogram 2013 samt Higabs anvisning för
energianvändning och energimålen i Hållbarhetsplan 2016 (se
s. 9). För att styra transporterna följs Göteborgs Stads policy
och riktlinjer för resor i tjänsten. För att minska miljöbelastningen från transporter har fastighetsteknikernas bilar bytts
ut från gas- till elbilar. Higabs energiingenjör och hållbarhets
strateg arbetar kontinuerligt för att minska energianvändning,
transporter och emissioner. Uppföljning av hur väl styrningen
fungerar sker genom uppföljning av de mål som satts upp i
Hållbarhetsplan 2016 (se s. 9) och genom ny anvisning för
energieffektivisering.

Material
Higab använder stora mängder material vid ny- och ombygg
nation. Materialanvändningen styrs indirekt genom att krav
ställs på entreprenörer genom projektspecifika miljöplaner som
följer certifieringssystemet Miljöbyggnad. Vid mindre projekt
tas miljöplanen fram av projektledaren, medan den vid större
projekt tas fram av Higabs hållbarhetsstrateg eller konsulter.

Vatten och avfall
Vattenanvändningen i Higabs fastigheter resulterar i uttag av
vattenresurser och energianvändning. Avfall uppstår i den dagliga
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verksamheten, dels genom kundernas verksamheter men även
vid bygg- och underhållsprojekt. Vattenanvändningen och avfallshanteringen styrs genom mål i Hållbarhetsplan 2016 (se s. 9).
Uppföljning av styrningen sker genom analys av resultat för målen.
För vatten- och avfallsfrågor ansvarar Higabs affärsområdeschefer.

Lagefterlevnad
Att följa de lagar som finns är en grundförutsättning för att
bedriva verksamheten. Ytterst ansvarig för lagefterlevnad är VD.

Bedömning av leverantörers hållbarhetsarbete
Det är viktigt att inte bara se till Higabs direkta ekonomiska, ekologiska och sociala påverkan, utan man måste även ta hänsyn till
indirekt påverkan. Det är av vikt att bedöma leverantörers håll
barhetsarbete för att kunna minimera den totala påverkan som
Higab ger upphov till. Styrning sker genom mål i Hållbarhetsplan
2016 (se s. 9), användning av Policy och riktlinje för upphandling
och inköp inom Göteborgs Stad och genom kravställning vid
upphandling (både stadens gemensamma krav samt Higabs
egna kravställningar). Inköpssamordnaren ansvarar för bedömning av leverantörer. Uppföljning sker genom analys av resultat
för målet i Hållbarhetsplan 2016.

Klagomålsmekanismer
För att snabbt upptäcka eventuell negativ ekonomisk, ekologisk
eller social påverkan är det viktigt att det finns fungerande
mekanismer för att fånga upp klagomål. Klagomål hänvisas till
och behandlas av berörd del inom organisationen. Klagomål kan
till exempel lämnas vid möten med närmaste chef, via e-post
eller Göteborg Stads whistleblowerfunktion.

Förorenad mark
Higab har ingen egen verksamhet som leder till markföroren
ingar, men vissa av bolagets fastigheter ligger inom områden
som miljöförvaltningen pekat ut som potentiellt förorenade.
Vidare finns verksamheter i några av våra fastigheter som skulle
kunna orsaka markföroreningar. Styrning sker genom kontroller

vid nybyggnation, avtal med företaget om att de ska återställa
marken samt genom att den lagstiftning som finns efterlevs.
Frågor som rör förorenad mark hanteras av hållbarhetsstrategen.

Arbetsförhållanden
Under kategorin arbetsförhållanden ingår aspekterna anställning, relationer mellan anställda och ledning, arbetsmiljö, ut-
bildning, mångfald och lika möjligheter samt lika lön för män
och kvinnor. Higab har ett stort ansvar för de anställdas arbetsförhållanden. Styrning av arbetsförhållanden sker enligt
Jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad, Medarbetar- och
arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad och Higabs
egna anvisningar. Inom Higab ansvarar HR-chefen för personalfrågor. Styrningen följs upp genom årlig uppföljning av löneut
veckling samt fördelning av antalet anställda män och kvinnor.
Arbetsförhållanden hos leverantörer säkerställs genom inköpsprocessen.

Mänskliga rättigheter
För att kunna bedriva verksamheten är Higab beroende av leverantörer inom en rad olika områden. Leverantörerna anlitar i sin
tur i många fall underleverantörer. Higab har ett ansvar för att
alla som arbetar i, eller anlitas av bolaget har goda arbetsvillkor,
behandlas på ett bra sätt och att det värnas om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
Kravställning gällande arbetsvillkor och mänskliga rättig
heter sker i inköpsprocessen vilken leds av vice VD i enlighet
med Higabs Anvisning för upphandling och inköp.
Arbetsvillkor och likabehandling avseende bolagets anställda
styrs i medarbetarprocessen som leds av HR-chefen.

Samhället
Under kategorin samhället ingår aspekterna lokala samhällen,
anti-korruption och konkurrenshämmande beteende. Higab är
ett kommunalt bolag och har därmed ett tydligt ansvar gentemot lokalsamhället. Styrning sker genom användning av Policy
och riktlinje mot mutor för Göteborgs Stad och Göteborgs
Stads policy och riktlinje för representation. VD är ansvarig för
dessa frågor på Higab.

Produktansvar
Under kategorin produktansvar ingår aspekterna märkning av
produkter och tjänster samt hantering av kunders integritet.
Higab har enligt stadens direktiv uppgiften att vårda, utveckla
och förvalta fastigheter med ett kulturhistoriskt värde, samt
främja och tillgodose lokalbehoven för i huvudsak mindre företag och organisationer. Styrning sker genom ägardirektiv och
mål i Hållbarhetsplan 2016 (se s. 9). För uppföljning av styrningen används kundnöjdhetsindex.

Restaurang Trädgår’n
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GÖTEBORGS STAD

Göteborgs konstmuseum
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GÖTEBORGS STAD

Strategisk samverkan

Inom Göteborg Stad finns många bolag och aktörer som alla
har ett uppdrag att arbeta med hållbarhetsfrågor. För att öka
samarbetet och effektivisera hållbarhetsarbetet har Göteborgs
Stadshus AB startat en strategisk hållbarhetsgrupp och ett
hållbarhetsnätverk.
För att skapa bättre samarbete inom hållbarhetsfrågor startade
Göteborgs Stadshus AB i början av 2015 en strategisk hållbar
hetsgrupp. Syftet med gruppen är att behandla och bestämma
hur stadens bolag ska arbeta med koncerngemensamma frågor
inom hållbarhet som exempelvis hållbarhetsredovisning, uppföljning, prioritering av måluppfyllande insatser och kompetens
utveckling.
Den strategiska hållbarhetsgruppen består av hållbarhets
ansvariga från moderbolag i underkoncerner, vilka organisa
toriskt ligger under Göteborgs Stadshus AB: Göteborg Energi
AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Hamn AB, Göteborg
& Co, Renova AB, Upphandlingsbolaget, Göteborgs Spårvägar
AB, Business Region Göteborg AB samt Higab AB. Samman
kallande för gruppen är hållbarhetschefen på Göteborgs
Stadshus AB.

Nätverk för erfarenhetsutbyte
Som ett resultat av den strategiska hållbarhetsgruppens arbete
har det bildats ett nätverk där inte bara moderbolagen deltar,
utan där även hållbarhetsansvariga från alla stadens bolag
inom de sju klustren samt andra berörda nyckelpersoner medverkar. Syftet med nätverket är att behandla frågor som behöver diskuteras i en större och bredare grupp, samt sprida
hållbarhetsfrågorna och skapa ytterligare möjligheter och
förutsättningar för samverkan mellan stadens bolag.
– Med strategiska hållbarhetsgruppen och hållbarhetsnät
verket känns det som att samarbetet kring hållbarhetsfrågorna
i Göteborg har kommit igång på riktigt, säger Mattias Adolfsson,
hållbarhetsstrateg på Higab.
För Higab innebär den nya strategiska hållbarhetsgruppen
och nätverket fördelar i form av till exempel erfarenhetsutbyte,
möjlighet till gemensamma satsningar och projekt som hjälper
både bolaget och Göteborgs Stad att ta ytterligare ett steg mot
en hållbar utveckling.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

INTERNA
BOLAG

REGIONALA
BOLAG

GÖTEBORGS STADSHUS AB

NÄRINGSLIV

TURISM &
EVENEMANG

BOSTÄDER

ENERGI

HAMN

LOKALER

KOLLEKTIVTRAFIK
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ENERGI

Higabs energianvändning
ENERGIANVÄNDNING1

TOTAL
(MWh)

TOTAL
(kWh/m2, Atemp)2

ÅTERVUNNEN
(MWh)

FÖRNYELSEBAR
(MWh)

FOSSIL ENERGI
(MWh)

FÖRÄNDRING
FRÅN 2014 (MWh)

Fjärrvärme3 (verklig)

58 000

93

13 340

44 660

0

+550

Fjärrvärme
(normalårskorrigerad4)

64 300

103

14 789

49 511

0

-2 067

Fjärrkyla5

2 880

-

2 333

547

0

-600

Olja

20

-

-

-

20

-192

Biogas6

193

-

-

193

-

-

25

Pellets

25

-

-

-

-

Fastighetsel7

19 500

30

-

19 500

-

+400

Total energianvändning
(verklig)

80 618

129

15 673

64 915

20

+607

Total energianvändning
(normalårskorrigerad4)

86 918

139

17 122

69 796

20

-3562

1.

Det saknas data för värmepumpar och kylmaskiner. Mängden ånga är försumbar och redovisas därför inte.

2.

Higabs bestånd uppgick 2015 till 625 000 m2, A-temp.

3.

Fjärrvärmen kommer från Göteborg Energi och är märkt med Bra Miljöval. Återvunnen: 23 %, förnyelsebar: 77 % och 0 % fossil.

4.

Normalårskorrigering sker enligt graddagsmetoden (perioden 1980 – 2010). 2015 var ca 10 % varmare än ett normalår.

5.

Fjärrkylan kommer från Göteborg Energi. Återvunnen: 81 %, förnyelsebar: 19 % och 0 % fossil.

6.

Försumbara mängder naturgas används till två fastigheter.

7.

Fastighetsel avser pumpar, fläktar, kylmaskiner, hissar etc. Elen är märkt Bra miljöval och är 100 % förnyelsebar.

NORMALÅRSKORRIGERAD FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING PER UTHYRNINGSBAR YTA
kWh/m2 år
140

131,3

125,8

127,0

125,5

125,6

120

122,5
105,0

100

98,4

80
60
40
20
0

Ref. år 2010

2011

2012

2013

2014

Operativa och barriärbrytande mål i Higabs Målbild 2015.
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Utfall 2015 Op. mål
2015

Bar mål
2016

ENERGI

Higab växlar upp för att nå energimålen
Som kommunalt bolag har Higab ett ansvar att arbeta för att uppfylla de mål för energieffektivisering som finns fastställda inom Göteborgs Stad. Higabs styrelse har under 2015
antagit en anvisning om energieffektivisering med syfte att konkretisera strategier för att
nå stadens och våra egna mål.

Energianvändningen i Higabs byggnader, och de utsläpp av
växthusgaser som den medför, utgör en stor del av verksam
hetens miljöpåverkan. Arbetet för att minska Higabs energi
användning har därför länge varit en naturlig del av verksamheten och sedan 2010 har energianvändningen minskat med
cirka 7 %. Uppsatta mål innebär dock stora utmaningar för
verksamheten, och minskningen av energianvändningen går
inte i önskad takt. För att tydligare prioritera energifrågan och
ta ännu ett steg närmare stadens mål, har en anvisning för
energieffektivisering tagits fram och beslutats av styrelsen.

Energifrågan prioriteras
Anvisningen innebär en tydlighet i prioritering av energifrågan
och implementering av ett systematiskt arbetssätt för såväl
förvaltningspersonal i det löpande arbetet som för projektledare
i det planerade underhållet. Det kommer numera finnas en budget som är öronmärkt för drift- och energieffektiviserings
åtgärder, både för att löpande åtgärda fel i klimatsystem och
för planerade åtgärder med syfte att förbättra möjligheterna att
sköta driften av byggnaderna på ett energiekonomiskt sätt. För
att en energi- och klimatåtgärd ska kunna genomföras inom det
planerade underhållet krävs att minst 50 % av investeringskostnaden ska ingå i det planerade underhållet medan resterande
ska täckas av minskade drift- och energikostnader.
– Anvisningen innebär att planerade energieffektiviserings
åtgärder inte längre kan bortprioriteras till förmån för exempelvis löpande underhåll, säger Pontus Frygner, energiingenjör.

Anvisningen innebär utöver ett gemensamt arbetssätt även en
lägsta nivå på systemlösningar för klimatsystem som ska
uppnås i varje projekt.

Varierande förutsättningar
Då förutsättningarna i projekt och byggnader varierar anger
anvisningen endast vad som ska uppnås, men hur processen
för att nå kraven och målen ser ut bestäms inom respektive
projekt och byggnad. Det löpande underhållet kommer inte
påverkas av den nya anvisningen, utan kommer fortskrida som
vanligt för att skapa ett bra inneklimat för hyresgästerna. Vid
nybyggnationer och större ombyggnationer kommer certifi
eringssystemet Miljöbyggnad liksom tidigare att användas för
att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Higab kommer även
fortsättningsvis att använda fjärrvärme och el som är märkt
med Bra Miljöval.
Med hjälp av bland andra fastighetstekniker, projektledare,
kundansvariga och energiingenjör ska Higab under 2016 ta fram
en åtgärdslista med lönsamma energieffektiviseringsåtgärder
att genomföra som planerat underhåll med start 2017. Från
2017 och framåt kommer företagsledningen årligen besluta om
planer som anger budget för energieffektiviseringar.
- Med de nya förutsättningar och resurser som anvisningen
för energieffektivisering innebär, är målet att Higabs energi
användning ska minska med 25 % under en 10-årsperiod, säger
Pontus Frygner.

Gamla Ullevi
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KULTURMILJÖ

Levande kulturmiljöer
De senaste åren har Higab haft ambitionen att lyfta fram och levandegöra
de fantastiska kulturmiljöer som finns i bolagets bestånd. För att aktivt driva
utvecklingsarbetet tillträdde Cina Gasparini under året den nya tjänsten
som projektledare för kulturmiljöer. Syftet är att i harmoni med husens och
platsernas egen historia göra dem mer tillgängliga, attraktiva och levande
både för besökare och hyresgäster.

Higabs uppdrag och affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och
utveckla unika fastigheter för offentliga verksamheter och mindre
företag i Göteborg. I uppdraget finns också uppgiften att vårda
och förvalta byggnader som bedöms ha ett kulturhistoriskt
värde, bland annat de 26 hus i beståndet som är byggnads
minnesförklarade. Bolaget har också en vision som säger att
man vill bli bäst på att utveckla och levandegöra byggnader
som stärker Göteborgs konkurrenskraft.

Projektledare för kulturmiljöer
Med detta som bakgrund ligger nu Higabs utmaning i att
levandegöra de kulturhistoriska miljöerna, där en del är att göra
dem mer öppna och tillgängliga för göteborgare och besökare.
Som ett led i det arbetet har en ny tjänst som projektledare för
kulturmiljöer inrättats.
– Förhoppningen är att vi ska locka fler besökare till våra
kulturhistoriska byggnader. Det finns utvecklingspotential i att
tillgängliggöra byggnaderna för alla, t ex genom att kommun
icera på fler platser och på fler språk samt tillgänglighetsanpassa
platserna, säger Cina Gasparini.
I dagsläget finns informationsskyltar vid vissa kulturhistoriska
byggnader, och då oftast enbart på svenska. För att fler ska få
tillgång till information om Higabs kulturhistoriska byggnader
och kopplingen till Göteborgs kulturarv, behöver informationen
bli mer tillgänglig och inkluderande.
Att göra platser och byggnader fysiskt tillgängliga för fler är
både en viktig del av arbetet och en utmaning.
Tillgänglighetsanpassning är en självklar del i Higabs arbete
som innebär att inkludera människor istället för att exkludera.
Aktuella miljöer är anlagda och byggda för flera hundra år
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sedan med helt andra krav och förutsättningar och dagens tillgänglighetsanpassningar blir komplexa utmaningar.
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är det även viktigt att
inkludera Higabs hyresgäster och andra aktörer i arbetet med
att levandegöra kulturmiljöerna, vilket är en naturlig del av
Cinas arbete.
– Ambitionen är att för varje kulturmiljö ta fram en utvecklingsplan där vi i samråd med hyresgäster och andra aktörer
gemensamt definierar vision, mål och syfte för aktuell kulturmiljö. Nästa steg blir att skapa handlingsplaner där det tydligt
framgår vilken aktör som ansvarar för vad. Alla måste ha förståelse för utvecklingsprocessen med att tillgängliggöra kulturmiljöerna, säger Cina Gasparini.

En pågående process
Under 2016 kommer Cina att ha fokus på Kronhuskvarteret
och Sockerbruket, men även finnas med i andra pågående
projekt som har bäring i att göra Higabs kulturmiljöer till
självklara besöksmål.
– Utvecklingsarbetet är en pågående process. År 2021 är
Kronhuskvarteret en levande kulturmiljö som attraherar
både besökare och göteborgare från alla delar av staden.
Sockerbruket är en kreativ miljö och en mötesplats för både
göteborgare och besökare, säger Cina Gasparini.

KULTURMILJÖ

Kronhuset

Kronhusbodarna

Sockerbruket
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STADSMILJÖ

Esperantoplatsen

Stadsbiblioteket
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Elbilar för mindre klimatpåverkan
och bättre stadsmiljö
Under 2015 har Higab bytt sina servicefordon från gasbilar till elbilar för att
ytterligare minska bolagets klimatbelastning och bidra till en bättre stadsmiljö.

Higab följer Göteborgs Stads Policy och riktlinjer för resor i
tjänsten, som bland annat anger att de färdmedel som ger
minst klimatpåverkan ska väljas. Higab har länge arbetat för att
minska sin klimatpåverkan från resor och transporter, exempelvis finns tillgång till Styr & Ställ-kort. Alla medarbetare har även
tillgång till en bilpool med två gasbilar och sju elbilar.
Eftersom Higabs fastigheter är utspridda över hela Göteborg
behöver fastighetsteknikerna bilar för att transportera material
och verktyg. Tidigare har fastighetsteknikerna haft bilar som
drivs med fordonsgas med gröngasavtal. Avtalet innebar att för
varje m3 gas Higab tankade fylldes lika mycket miljöanpassad
biogas på till gasnätet. I samband med att gasbilavtalen löpte
ut under 2015 byttes gasbilarna till elbilar. Higabs egen fordonspark består i dagsläget av 18 elbilar som laddas med el märkt
med Bra Miljöval samt en gasbil som tillsvidare kommer finnas
kvar i beståndet.
– Det finns många fördelar med elbilarna, exempelvis slipper
vi åka för att tanka då bilarna numera laddas över natten,
säger Jonny Engelbrektsson och Krister Olausson, fastighetstekniker på Higab. På somrarna kan vi köra 2–3 dagar utan att
behöva ladda.

även en fördel för oss som kör då vi får en bättre ljudmiljö,
berättar Jonny och Krister.
Innan inköpet utvärderades två olika typer av elbilar.
– Vi testade två olika elbilar och samlade in synpunkter för
att se vilken som bäst stämde överens med våra krav och förväntningar. Vi har hittills varit väldigt nöjda med den elbil som
valdes ut, säger Jonny och Krister.
Införandet av elbilar innebär att Higab har minskat CO2 utsläppen och övriga emissioner från resor i tjänsten till nära
noll. Det är fördelaktigt ur ett klimatperspektiv men det ger
även en bättre stadsmiljö lokalt i Göteborg. För att ytterligare
förbättra användningen av elbilarna blir nästa steg att under
2016 installera en snabbladdningsstation utanför kontoret där
fastighetsteknikerna kan ladda elbilarna dagtid.

Bättre ljud- och stadsmiljö
På pappret har bilarna en körsträcka på 12 mil, men det varierar
beroende på utetemperaturen. Vid kallare väder blir sträckan
kortare eftersom det krävs el för att värma upp bilen. För medarbetarna kan det innebära att körsträckan under vintertid inte
räcker till, men fastighetsteknikerna kör oftare kortare sträckor
och upplever därför att körsträckan räcker och att de inte
behöver oroa sig för att få ”elstopp” någonstans i Göteborg.
– En skillnad mot tidigare, utöver körsträckan, är att vi får
vara mer observanta, då fotgängare inte hör elbilarna på
samma sätt som andra bilar. Men de tysta elbilarna innebär

Krister Olausson utanför Åvägen 17
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Stora Teatern
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NÄSTA STEG

Tillbakablick och nästa steg

Tillbakablick 2015
Under hållbarhetsåret 2015 har Higab tagit stora kliv framåt
inom energiområdet. Nya anvisningar har arbetats fram för att
systematisera och stärka Higabs arbete med energieffektivisering. Anvisningarna innebär delvis nya, tydligare arbetssätt och
rutiner men även ett förändrat sätt att se på lönsamhetskalkyler
för energiåtgärder.
Under året har flera upphandlingar gjorts där Higab ställt
särskilda krav på socialt ansvarstagande. För entreprenörer har
det inneburit krav på att engagera människor som av olika skäl
hamnat utanför arbetsmarknaden i projekt som de utför på
uppdrag av Higab.
Arbetet med att miljöanpassa byggprocessen har under
2015 ytterligare förbättrats genom framtagandet av mallar för
projektspecifika miljöplaner. Mallarna för miljöplanerna är
anpassade för olika typer av projekt, till exempel lokalanpassning och installationer, för att underlätta miljöarbetet. Utöver
ovan nämnda åtgärder har Higab även minskat miljöpåverkan
från transporter i tjänst genom att samtliga tekniker numera
har elbilar istället för gasbilar.

Så går vi vidare 2016
Att ta fram ett nytt styrdokument, som ska ta vid när Håll
barhetsplan 2016 inte längre är aktuell, kommer utgöra en
viktig del av hållbarhetsarbetet under 2016. Det kommer även
under 2016 vara fokus på energifrågor då de nya anvisningarna
och den energieffektiviseringsplan som styr arbetet ska implementeras. Under året kommer det också att genomföras en
utbildning för projektledare och förvaltningspersonal avseende
dessa nya styrdokument. Avfallsfrågan kommer hamna i fokus
då pilotprojektet för avfallshantering i Partihallarna kommer ta
fart. Pilotprojektet syftar till att uppnå en effektiv avfallshantering i områden med flera aktörer som genererar mycket avfall.
Årets hållbarhetsredovisning har granskats översiktligt av
tredje part. Ambitionen för nästa år är att den ska genomgå en
fullständig tredjepartsrevision. Detta för att ge redovisningen
ytterligare transparens och trovärdighet.
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GRI-index
Följande tabeller presenterar Higabs hållbarhetsredovisning
i enlighet med de index som anges i GRI-G4 med tillhörande
sektorspecifika index enligt nivå core. I tabellen finns antingen
upplysningar eller sidhänvisning till Hållbarhetsredovisning
2015 (HR15) eller Årsredovisning 2015 (ÅR15) där information
återfinns.
Upplysningar om styrning av relevanta aspekter (DMA,
Disclosures on Management Approach) ska enligt GRI-G4
inkluderas i hållbarhetsredovisningen. Styrning av Higabs
relevanta hållbarhetsaspekter redovisas på s. 10 – 11.
Vid varje index i tabellen finns en grön, gul eller röd markör
som visar tillgänglig data för respektive indikator. Grön innebär
att data som krävs enligt indikatorn 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.

INDIKATOR

BESKRIVNING

Data redovisas fullständigt
Data redovisas delvis
Data saknas

HR15 redovisas och granskas enligt GRI-G4 nivå Core. Vi har
dock valt att redovisa ett flertal indikatorer som inte ingår i
Core-nivån. Syftet med detta är att vi anser dessa indikatorer
som väsentliga för vår verksamhet och att vi vill redovisa och
utveckla dem i kommande redovisningar.
Årets redovisning finns endast i digitalt format och hittas på
www.higab.se. Där finns även Higabs årsredovisning 2015
som vi hänvisar till.

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

Strategi och analys
G4-1

VD har ordet

ÅR15 s. 6

G4-2

Beskrivning av nyckelpåverkan, risker och möjligheter

HR15 s. 5 – 7, 9 – 11

G4-3

Organisationens namn

ÅR15 s. 30

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster

ÅR15 s. 3, 30

G4-5

Huvudkontorets säte

ÅR15 s. 30

Organisationsprofil
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G4-6

Verksamhetsländer

Sverige

G4-7

Ägarstruktur och bolagsform

ÅR15 s. 30

G4-8

Marknad

ÅR15 s. 3, 18

G4-9

Bolagets storlek

Antal anställda: 75
Nettointäkter: ÅR15 s. 34
Tillgångarnas totala värde: ÅR15 s. 36
Skuld: ÅR15 s. 37
Eget kapital: ÅR15 s. 37
Tillhandahållen tjänst: 1 35 fastigheter med
307 byggnader
Uthyrningsbar area: ÅR15 s. 3
Uthyrningsgrad: ÅR15 s. 2

G4-10

Medarbetare

75 medarbetare varav 30 kvinnor och 45 män (ÅR15 s.
22 – 23). Under året har det även regelbundet funnits 2
inhyrda konsulter (1 man och 1 kvinna). Det finns ingen
säsongsberoende variation i arbetsstyrkan.

G4-11

Kollektivavtal

99% har kollektivavtal (alla utom VD).
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G4-12

Leverantörskedja

Organisationens leverantörskedja består av leverantörer,
underleverantörer, entreprenörer, underentreprenörer,
konsulter och kreditgivare. Under 2015 hade Higab 757
leverantörer med en volym på 230 000 tkr och 254
entreprenörer med en volym på 330 000 tkr.

G4-13

Betydande förändringar i bolaget

ÅR15 s. 30

G4-14

Tillämpning av försiktighetsprincipen

Försiktighetsprincipen tillämpas främst genom kontroll
av leverantörer, projektspecifika miljöplaner, intern
kontroll av processer samt försäkringar.

G4-15

Externa initiativ

Miljöbyggnad och SundaHus Miljödata (om- och
nybyggnation), Bra Miljöval (fjärrvärme och el), KRAV
och FairTrade (i den mån det går, t ex kaffe), Svanen
(möbler, rengöringsprodukter) och TCO-märkning (IT).

G4-16

Medlemskap

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

G4-17

Enheter som omfattas av redovisningen

Hållbarhetsredovisningen, samt årsredovisningen till
vilken hänvisning sker, inkluderar endast Higab AB och
inga dotterbolag. Se ÅR15 s. 48.

G4-18

Redovisningens innehåll och omfattning

Aspekterna begränsas till Higab AB och inkluderar inte
dotterbolagen (se G4-17).
Inkludering av intressenter, se G4-24 till G4-27.
Hållbarhetssammanhang, se HR15 s. 5.
Väsentlighet och fullständighet, se HR15 s. 6 – 7.
Aspekter och index som tydligt styrs av gällande lagar
inkluderas inte i redovisningen, då dessa anses självklara.

G4-19

Betydande aspekter

HR15 s. 6 – 7 (Väsentlighetsanalys)

G4-20

Intern påverkan

HR15 s. 6 – 7 (Väsentlighetsanalys)

G4-21

Extern påverkan

HR15 s. 6 – 7 (Väsentlighetsanalys)

G4-22

Förklaring av korrigeringar

SMHI har ändrat metoden för att räkna ut graddagar.
Den nya metoden har använts för att räkna om äldre
energidata för att få en jämförbar energianvändning
över tid.

G4-23

Betydande förändringar av omfattning eller påverkan

Aspekterna material, klagomålsmekanismer för miljö
och markförutsättningar har tillkommit sedan förra
årets hållbarhetsredovisning till följd av väsentlighetsanalysen (se G4-18). Justeringar av vilka indikatorer
som redovisas för respektive aspekt har också utförts.

Identifierande betydande aspekter och omfattning

Intressentrelationer
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 samt invånare.

G4-25

Identifiering och urval av intressenter

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.
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G4-26

Former för intressentengagemang

Higabs mål är att besvara alla inkomna frågor, synpunkter och eventuella klagomål. I dagsläget inkommer
några per vecka. I samband med Reservatets dag fanns
Higab på plats för att ta emot synpunkter angående
upprustning av Gathenhielmska parken.

G4-27

Viktiga frågor som identifierats av intressenter

De flesta frågorna kommer från kunder som kontaktar
kundansvariga med synpunkter på lokalerna. Från
intressenter inkommer även allmänna frågor som besvaras av berörd del av organisationen. Frågorna varierar,
inga frekvent återkommande frågor har identifierats.

G4-28

Redovisningsperiod

Kalenderår 2015.

G4-29

Senaste hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisning 2014.

G4-30

Redovisningscykel

Ettårig.

G4-31

Kontaktperson

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

G4-32

Redovisningsnivå, innehåll och extern
granskningsrapport

HR15 s. 6 – 7 (Väsentlighetsanalys).
Redovisningsnivå: Core
En översiktlig granskning har genomförts, se HR15 s. 32.

G4-33

Bestyrkande

HR15 s. 32. En extern konsult tar fram hållbarhets
redovisningen. HR15 granskas översiktligt av extern
revisor som även granskar ÅR15. Extern konsult och
revisor upphandlas via ramavtal genom Göteborgs
Stad Upphandlingsbolaget.

Redovisningsprofil

Verksamhetsstyrning
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G4-34

Styrning

Ägarstyrning ÅR15 s. 64 – 65.

G4-35

Ansvarsfördelning hållbarhetsarbete

Delegering sker till hållbarhetsstrateg, HR-chef,
ekonomichef och inköpssamordnare genom tjänste
beskrivningar.

G4-36

Verkställande positioner hållbarhetsfrågor

Se G4-35. Ansvaret att integrera hållbarhetsarbetet
på avdelningarna åligger respektive avdelningschef.
Rapportering till styrelsen sker via VD.

G4-37

Intressentdialog hållbarhetsfrågor

Kommunikation angående hållbarhet sker mellan
intressenter och Higabs hållbarhetsstrateg. Vid behov
arbetas kommunikationsplaner fram. Om det behövs
tas frågor från intressenter upp i företagsledningen.
Om företagsledningen anser att frågan bör tas upp i
styrelsen, tar VD med sig frågan till nästa inplanerade
styrelsemöte. Vid akuta ärenden med hög prioritet kan
extrainsatta styrelsemöten hållas.

G4-38

Styrelsens sammansättning

ÅR15 s. 64 – 65, 67.
Styrelsen är beslutande organ, inte verkställande.
Se även G4-41.

G4-39

Redovisa om styrelseordförande har en verkställande
position inom bolaget

Styrelseordförande har ingen verkställande position.

G4-40

Valberedning

ÅR15 s. 64. Eventuella kriterier och aspekter som
beaktas vid val av representant och suppleant styrs av
partiernas respektive Företagarnas interna processer.

G4-41

Jäv

Vid varje styrelsemöte är första frågan om huruvida
någon av ledamöterna har någon form av jävsituation
angående de frågor som ska beslutas vid aktuellt möte.
I de fall det finns en jävsituation lämnar den/de personerna rummet och deltar inte i beslutet. I mötesprotokollet antecknas vilka personer som lämnar rummet för
vilka frågor. Protokollet är en offentlig handling som
publiceras på Göteborgs Stads webbplats.
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G4-42

Strategiskt hållbarhetsarbete

Det strategiska hållbarhetsarbetet styrs av tre faktorer:
relevanta mål i stadens budget, stadens policyer och
Higabs egna anvisningar som beslutas av ledningen
eller styrelsen.

G4-43

Styrelsens kunskap inom hållbarhet

Inga åtgärder har vidtagits för att stärka styrelsens
kunskaper inom hållbarhet.

G4-44

Utvärdering av styrelsens prestation gällande styrning
av hållbarhetsfrågor

Ingen utvärdering görs i dagsläget.

G4-45

Styrelsens roll vid identifiering och styrning av
hållbarhetsfrågor

Styrelsen gör årligen en riskanalys. Den anses dock inte
vara komplett inom hållbarhetsområdet.

G4-46

Styrelsens roll vid utvärdering av riskbedömning
för hållbarhetsfrågor

Riskbedömning för hållbarhetsfrågor hanteras i bolagets internkontrollsystem. Internkontroller utförs i maj
och resultaten presenteras för ledningen i september,
med uppmaning till alla processägare att ta fram
åtgärdsplaner för sina avvikelser. Åtgärdsplanerna
presenteras sedan för styrelsen i november.
Övervakningsplanen, som anger vilka kontroller som
ska göras nästkommande år, fastslås av styrelsen i
december. Vid samma tillfälle ges styrelsen möjlighet
att påverka övervakningsplanens omfattning utifrån
särskilda behov av kontroller som identifierats.

G4-47

Frekvens av styrelsens utvärdering av hållbarhets
frågors risker och möjligheter

Utvärdering görs årligen.

G4-48

Godkännande av hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsstrategen granskar och vice VD godkänner.

G4-49

Kommunikation av kritiska problem till styrelsen

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

G4-50

Kritiska problem som kommuniceras till styrelsen

Kritiska problem inom olika områden lyfts på varje
styrelsemöte och relevanta åtgärder för att lösa
problemet vidtas. Det finns inga siffor på antalet
kritiska problem som framkommit under året.

G4-51

Arvoderingspolicy

ÅR15 s. 43, 65. 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

Se G4-51, arvodet fastställs och regleras av
kommunfullmäktige.

G4-54

Ratio högst betald/median av årstotalersättning
för alla anställda

3,48

G4-55

Förändring av ovanstående ratio jämfört med
föregående år

+0,13

G4-56

Värderingar, koder och policyer

Se budget för Göteborgs Stad 2015 samt stadens
policyer. Anvisningar för etik och moral finns i verksamhetshandboken på intranätet. Denna presenteras i samband med introduktion för nyanställda.

G4-57

Rådgivning etik, juridik och organisationsintegritet

Whistleblowerfunktionen 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.

Etik och integritet
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G4-58

Mekanismer för rapportering av oegentligt beteende
och frågor relaterade till organisationsintegritet

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

Rapportera till närmaste chef, HR-chef, VD, facket eller
whistleblowerfunktionen inom Göteborgs Stad.

Ekonomiska indikatorer
G4-EC1

Direkt genererat och utdelat ekonomiskt värde

ÅR15 s. 34 – 38.
Bidrag till Stadsmissionen (bidraget redovisas i
bolagets löpande resultat).

G4-EC2

Finansiell påverkan, risker och möjligheter för
organisationen på grund av klimatförändringar

Risker: ökade vattennivåer som leder till skador på fastigheterna. Förändrade grundvattennivåer som leder till
ökat behov av grundläggning/grundförstärkning.
Möjligheter: minskade värmekostnader till följd av
högre temperaturer. Inga risker utöver klimatförändringen har identifierats.
Kostnaderna för grundläggning/förstärkning till följd
av förändrade grundvattennivåer beräknas de närmaste 5 åren kosta cirka 100 miljoner kronor.
Kostnader för reparationer till följd av översvämningar
uppgick 2015 till 917 000 kronor. Denna siffra inkluderar endast Higabs självrisk och kostnader som inte uppgår till självriskbelopp, eventuella skadeutbetalningar
från försäkringsbolaget inkluderas inte.

Miljömässiga indikatorer
G4-EN1

Materialanvändning

Materialanvändningen vid renoveringar och nybyggnation styrs i miljöplaner. Enligt miljöplanerna ska Sunda
Hus användas och produkter ska uppnå klass A eller B.
Avvikelser ska godkännas av projektledare eller miljösamordnare. Uppgifter om mängd använt material saknas, dock står det i miljöplanerna att entreprenören ska
dokumentera mängd material samt placering i byggnaden, men uppföljningen är än så länge bristfällig.

G4-EN2

Återanvänt och återvunnet material

Återanvändning av material sker sällan och vid de få tillfällen det sker är det främst med hänsyn till kulturmiljö
och inte för att minska miljöpåverkan. Data för mängden återanvänt och återvunnet material saknas.

G4-EN3

Energiförbrukning inom organisationen

Se tabell på s. 14 i HR15. Higab har ingen egen
produktion av förnybar energi, men en av hyres
gästerna har satt upp solceller.

G4-EN6

Reducerad energiförbrukning

Se HR15 s. 9, 14. Driftoptimering och anpassning av
tekniska system i befintliga fastigheter sker kontinuerligt. En anvisning har tagits fram för energieffektivis
ering. En LCC-kalkyl görs före varje energibesparingsåtgärd. Det finns ingen sammanställd information om
faktiska energibesparingar till följd av åtgärderna under
året. Det finns heller ingen sammanställd finansiell
information kopplad till energibesparingsåtgärder.

CRE1

Byggnaders energiintensitet

Se tabell på s. 14 i HR15. Siffror för energianvändningen
hämtas från Göteborg Energis mediauppföljningsverktyg och antalet m2, A-temp hämtas via FastNet.

G4-EN8

Vattenanvändning

Under 2015 uppgick vattenförsörjningen från det kommunala vattennätet till 389 500 m3, enligt fakturor från
staden, vilket motsvarar cirka 65 % av den uthyrningsbara ytan. Resterande andel saknas data för på grund
av att badhusen betalar sina egna fakturor för vatten
användningen samt att vissa fastigheter har egna
brunnar. Tre enskilda brunnar har identifierats inom
beståndet. Förutom löpande underhåll med byte till
snålspolande toaletter och blandare har inga specifika
insatser genomförts för att minska vattenkonsumtionen.
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G4-EN9

Vattenkällor som påverkas av vattenanvändningen

Majoriteten av Higabs vatten kommer från det
kommunala vattennätet som huvudsakligen tas från
Göta Älv, men även Delsjöarna och Rådasjön. En analys
av brunnarnas påverkan saknas.

G4-EN16

Indirekta växthusgasutsläpp från t ex el och värme

870 ton.

G4-EN19

Minskning av växthusgasutsläpp

Växthusgasutsläppen har ökat under 2015 på grund av
ändrade produktionssätt hos fjärrvärmeleverantören.

CRE 3

Intensitet av växthusgasutsläpp från byggnader

1,4 kg/m2 (A-temp).

G4-EN21

NOx, SOx och andra väsentliga luftföroreningar

NOx: 9 538 kg (15,3 g/m2)
Svavel: 1 21 kg (0,2 g/m2)

G4-EN23

Avfallsvikt och hantering

Under 2015 genererades inom Higabs verksamhet
2 008 ton icke farligt avfall och 22 ton farligt avfall.
Avfallet hanterades på följande vis (siffrorna för
hantering är inte kompletta):
Materialåtervinning: 747 ton
Rötning: 86 ton
Energiåtervinning: 1 164 ton
Avyttring av avfall säkerställs genom redovisningar
från renhållningsentreprenör. Entreprenörerna har data
över avfall som uppkommer vid rivningar och renoveringar. I dagsläget följer inte Higab upp dessa siffror.
Se även G4-EN2.

G4-EN29

Böter och icke-monetära sanktioner till följd av brott
mot miljölagstiftning och bestämmelser

Inga böter eller sanktioner under året.

G4-EN32

Andel nya leverantörer som testats mot miljökriterier

Vid ramavtalsupphandling testas 100 % av leverantör
erna mot miljö-, arbetsmiljö- och samhällsfrågor. Dels
ställer stadens upphandlingsbolag krav, dels lägger
Higab till krav (t ex Sunda Hus, ISO 9001 och 14001).
Vid direktupphandlingar granskas 0 % av leverantörerna.

G4-EN33

Miljöpåverkan hos leverantörer

Se G4-EN32. Utsållning av leverantörer sker vid upphandling då det ställs krav på miljö-, arbetsmiljö- och
samhällsfrågor. Inga leverantörer har sagts upp till följd
av negativ påverkan på samhället.

G4-EN34

Klagomål om miljöpåverkan

Inga klagomål angående miljöpåverkan har inkommit
eller lösts under året.

CRE5

Sanerad mark och mark i behov av sanering

Inga saneringar har genomförts under 2015. Higab har
identifierat de fastigheter som ligger inom de områden
som miljöförvaltningen misstänker är förorenade. Ett
mindre område hyrs ut till en bensinstation. Enligt
avtalet ska bensinstationen stå för kostnader vid återställande av marken, dock föreligger risk att kostnaden
åläggs Higab om hyresgästen inte klarar sina miljö
åtaganden. Bedömning av saneringsbehov görs inför
varje nybyggnation.

Sociala indikatorer – arbetsförhållanden
G4-LA1

Förändring i personalstyrkan

14 nyanställda (19 % av totalt antal anställda) – 9 män
och 5 kvinnor i åldrarna 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 47, 48,
49, 50, 51, 58 och 59.
10 har slutat (13 % av totalt antal anställda) – 8 män
och 2 kvinnor i åldrarna 31, 39, 41, 49, 49, 53, 59, 63, 65
och 66.

G4-LA2

Medarbetarförmåner

Samtliga förmåner gäller samtliga anställda.
Friskvårdsbidrag, subventionerat kollektivtrafikkort
inom Göteborg och rikskort (lunch).
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G4-LA3

Återgång till arbetet efter föräldraledighet

Samtliga medarbetare som har barn under 8 eller 12 år
(beroende på när barnet är fött) har enligt lag rätt till
föräldraledighet. Utöver de medarbetare som tog ut
enstaka dagar, tog en man ut 6 månaders föräldraledighet. Han har kommit tillbaka efter föräldraledigheten.

G4-LA4

Varseltid angående betydande förändringar
i verksamheten

Det finns ingen specificerad minsta varseltid, varken
generellt eller i kollektivavtal.

G4-LA5

Personalstyrka som är representerad i formella
gemensamma kommittéer för hälsa och säkerhet

Det finns ett skyddsombud som representerar 100 % av
personalstyrkan.

G4-LA6

Frånvaro och arbetsrelaterade skador, sjukdomar
och dödsfall

Inga arbetsrelaterade skador, sjukdomar eller dödsfall
har skett. Sjukfrånvaron var totalt 3 % (kvinnor 4,2 % och
män 2,2 %).

CRE6

Hälsa och säkerhetsledningssystem

Inget internationellt erkänt ledningssystem för hälsa
och säkerhet används

G4-LA10

Program för kompetens och livslångt lärande

Finns ej.

G4-LA11

Andel anställda med regelbundna utvecklingssamtal

100 %. ÅR15, s. 22, 31.

G4-LA12

Mångfaldsindikatorer

ÅR15 s. 43, 67
Styrelsen: 
 4
 6,2 % kvinnor, 53,8 % män.
<30 år: 8 %, 30–50 år: 38 %, >50 år: 54 %
Medarbetare:  4 0 % kvinnor, 60 % män.
<30 år: 3 %, 30–50 år: 68 %, >50 år: 29 %

G4-LA13

Grundlöner och ersättningar för kvinnor och män

Fastighetstekniker: Kvinnor 97,8 % av manslön.
Kundansvarig: Kvinnor 101,7 % av manslön.
Projektledare underhåll/lokalanpassning: Kvinnor
102,4 % av manslön.
Dessa tre grupper inkluderar 51 % av medarbetarna.

G4-LA14

Andel nya leverantörer som testats mot villkor
för arbetsförhållanden

Se G4-EN32.

G4-LA15

Arbetsförhållanden i leverantörskedjan

Se G4-EN32 och G4-EN33. Tillsägningar har förekommit
vid slarv eller brister angående arbetsmiljö. Antalet tillsägningar följs inte upp. Inga leverantörer har sagts
upp till följd av negativ påverkan på arbetsförhållanden.

G4-LA16

Klagomål om arbetsförhållanden

Inga klagomål angående arbetsförhållanden har
inkommit eller lösts under året.

Sociala indikatorer – mänskliga rättigheter
G4-HR3

Diskriminering

Inga rapporterade fall.

Sociala indikatorer – samhället
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G4-SO1

Lokalsamhällets möjlighet till engagemang

I samband med nybyggnationer och större
ombyggnationer ställs detaljplaner ut på stadsbyggnadskontoret. Kommunen ansvarar för eventuella tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar.

G4-SO2

Verksamheter med påverkan på lokalsamhället

Under 2015 har en nybyggnation slutförts:
Bravida Arena på Hisingen. Under byggtiden förekom
störningar i form av buller, trafik, byggdamm, vibrationer
m m. Inga klagomål utöver det normala har inkommit.
Bravida Arena bidrar efter färdigställandet positivt till
området då det ger möjligheter till möten mellan
människor och hälsofrämjande verksamhet.

G4-SO3

Risk relaterad till korruption

100 % av verksamheten har analyserats i samband med
internkontrollsystemet. Riskanalysen görs en gång om
året av ledningen. I samband med exempelvis upphandlingar, beställningar och beroendesituationer kan medarbetare, leverantörer och kunder utgöra riskfaktorer.
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G4-SO4

Kommunikation och utbildning i policyer och rutiner
avseende antikorruption

STATUS

SVAR / LÄSHÄNVISNING

Higab följer Göteborg Stads Policy och riktlinjer angående representation och mutor. Samtliga medarbetare
har skrivit på eller tagit del av en tvåsidig bilaga som
behandlar antikorruption. Den senaste utbildningen för
de anställda angående korruption skedde 2006.
Styrelsen kallades till en obligatorisk styrelseutbildning
under 2014 där det informerades om stadens policyer
och riktlinjer angående representation och mutor. Det
är oklart om samtliga har deltagit. Higabs anvisning för
etik och moral kommuniceras inte till leverantörer eller
andra samarbetsparters.

G4-SO5

Tillbud angående korruption

Inga tillbud.

G4-SO7

Juridiska åtgärder för konkurrenshämmande beteende

Två pågående och två avslutade vilka dömdes till
Higabs fördel.

G4-SO8

Böter och icke-monetära sanktioner för brott mot lagar
och bestämmelser

Inga. Ett fall har varit uppe i domstol angående
 ibrationer, men där konstaterades att Higab inte är
v
ansvarig då det är verksamhetsutövaren som har
ansvaret för frågan.

G4-SO9

Nya leverantörer som granskats för sin påverkan
på samhället

Se G4-EN32.

G4-SO10

Påverkan på samhället i leverantörskedjan

Se G4-EN32 och G4-EN33. Inga leverantörer har sagts
upp till följd av negativ påverkan på samhället.

G4-SO11

Klagomål om påverkan på samhället

Inga sådana klagomål har inkommit.

Sociala indikatorer – produktansvar
G4-PR5

Resultat från kundundersökningar

Kundnöjdhetsindex:
2010: 77
2011: 81
2012: 78
2013: 67
2014: 65
Kundundersökning avseende 2015 görs i början
av 2016.

CRE8

Hållbarhetscertifikat, utvärderings- och märknings
system för nybyggnad, underhåll, arbete och sanering

Vid all ny- och ombyggnation används certifierings
systemet Miljöbyggnad. Vilken nivå i Miljöbyggnad
som ska tillämpas bestäms efter de projektspecifika
förutsättningarna.

G4-PR8

Klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten
och förlust av kunddata

Inga klagomål angående kundintegritet har inkommit
eller lösts under året.
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GRANSKNINGSRAPPORT

Oberoende revisors rapport över översiktlig
granskning av hållbarhetsredovisningen

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Higab AB att översiktligt granska Higabs hållbarhetsredovisning för år 2015.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för
hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga
kriterier, vilka framgår på sidan 3 i hållbarhetsredovisningen,
och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines
(utgivna av The Global Reporting Initiative, GRI) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna fram
tagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar inne
fattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att
upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisning
en grundad på vår översiktliga granskning.
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med RevR 6
Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av FAR. En
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första
hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta
andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt IAASBs standarder för revision och god revisionssed i
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översikt-

Göteborg den 4 mars 2016
PricewaterhouseCoopers AB

Helen Olsson Svärdström
Auktoriserad revisor
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lig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision
utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra
författningar.
Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa
kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredo
visningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt
uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen
angivna kriterierna.
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