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HÅLLBARHET – NÄR DET AFFÄRSMÄSSIGA OCH 
SAMHÄLLSNYTTAN GÅR HAND I HAND

Det har länge förts en diskussion kring hur man kan kombinera 

affärsnytta med samhällsnytta så att det blir en win-win-situation. 

Oftast blir det i praktiken precis tvärtom. Men något har hänt när 

gränserna luckras upp och nya innovatörer visar vilka effekter det 

blir när man kan kombinera. 

Vi på Vätterhem har en fantastisk möjlighet att kombinera 

detta när vi driver och skapar trygga och attraktiva stadsdelar 

för våra hyresgäster. Vi har ett brett uppdrag och nu kan vi se 

att insatser som trygghetsboendet i Öxnehaga, en konsthall i 

Österängen, deltagande på jobbmässor, Trygga grannar, Konst 

Händer i Råslätt, ett kallbadhus eller skolor i Strandängen även kan 

stärka ekonomin om vi hanterar affären rätt. 

Vätterhem har sen 2016 valt att satsa på en ny hållbarhet-

avdelning som både stödjer andra avdelningar och driver just 

sådana projekt. Denna satsning var nödvändig för att hänga med 

och samordna miljö, kvalitet, integration, arbetsmiljö, jämställdhet 

till en funktion och därmed få kraft i vårt hållbarhetsarbete. Med 

facit i hand är det en ytterst lyckad satsning även om vi bara är i 

vår linda. 

Vätterhem har sex övergripande målsättningar som vi styr 

mot. Under dessa finns en rad delmål kring miljö, integration, 

jämställdhet och arbetsmiljö som styr aktiviteterna. Nytt för i år 

är även att vi fört in FN:s Globala mål kring hållbarhet. Genom att 

jobba målmedvetet ökar prestationsnivån och vi blir bättre på att 

följa upp och utvärdera vad som går bra eller mindre bra. Det är 

på så sätt ständiga förbättringar uppstår och blir naturliga delar i 

en organisation.

Ett hållbart arbetssätt innebär också att förebygga och 

identifiera risker innan dessa händer. Vi har därför både i 

styrelsen och ledningsgruppen utvärderat bolagets finansiella 

risker på kort och lång sikt för att förbereda oss vid förändringar. 

Även krisledningsplanen har setts över av samma anledning. 

Vi har också ombildat miljögrupperna till hållbarhetsgrupper, 

infört interna hållbarhetsveckor, stärkt frisknärvaron, ökat både 

medarbetarnöjdhet och hyresgästnöjdheten. 

Inför våra stora renoveringar och investeringar ska vi bli ännu 

bättre på att beakta hållbara avvägningar kring miljö, människa 

och ekonomi. Då tar vi ytterligare några steg mot ett ännu mer 

hållbart Vätterhem.

Thorbjörn Hammerth

Jönköping den 7 februari 2018
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VAD ÄR CSR?
CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska ”företagens sam-

hällsansvar”, handlar om hur företag påverkar samhället i positiv 

och negativ bemärkelse, och genom sin verksamhet tar sitt ansvar 

för det. Det bygger på att frivillig integrera social, ekonomisk 

och miljömässig hänsyn i beslut, framtida satsningar och daglig 

verksamhet, i samverkan med sina intressenter – kunder, ägare 

och samarbetspartners. 

CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och 

öppen i frågor som berör samspelet mellan människa, miljö och 

ekonomi. Vi publicerar denna rapport för att uppmärksamma 

några exempel på hållbarhetsfrågor som vi dagligen jobbar med 

inom vårt företag. 

CSR-rapport kan i princip översättas till hållbarhetsredovis-

ning. I vissa sammanhang använder vi den engelska benämningen 

då hållbarhetsmodellen vi använder har tagits fram i samarbete 

med andra europiska bostadsbolag inom Eurhonet-nätverket.

VAD ÄR EURHONET?

European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående 

av drygt 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, 

Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att 

arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma 

miljö minimeras genom medvetenhet, aktiva åtgärder och sättet 

att driva vår verksamhet.

INLEDNING 
Hållbarhetsrapporten visar hur Vättehem som organisation tar 

miljöhänsyn, främjar en trivsam och säker arbetsmiljö och ett infly-

telserikt boinflytande, respekterar mänskliga rättigheter, förebyg-

ger korruption och bidrar till jämställdhet och inkludering. Genom 

att integrera hållbarhet i kärnverksamheten skapas förutsättningar 

för Vätterhem att bli mer hållbart som företag, vilket på sikt bidrar 

till en mer hållbar stad. 

Vätterhem har sen 2009 årligen publicerat en frivillig 

hållbarhetsrapport i anslutning till årsredovisningen. Modellen 

som används är framtagen i samarbete med andra bostadsbolag 

inom Eurhonet. Under 2017 verifierades modellen av tredje part 

med slutsatsen att modellen uppfyller de nya kraven i årsredovis-

ningslagen som avser hållbarhetsredovisning. 

Fakta om Vätterhem, vision, affärsidé, företagsplan och finan-

siell prestanda beskrivs i förvaltningsberättelsen. Här återfinns 

även en beskrivning av Vätterhems tillståndspliktiga verksamhet. 

Policys som genomsyrar företagets hållbarhetsarbete, som 

t.ex. miljöpolicy, kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy, inköpspolicy, 

sponsringspolicy finns på företagets hemsida. Andra policys som 

anses vara av mer intern karaktär, som t.ex. resepolicy, finns i 

företagets ledningssystem som uppfyller kraven i ISO9001 och 

14001.

Intressenter och risker kopplade till företagets verksamhet 

beskrivs under kapitel 4-Samspel med intressenter i hållbarhetsrap-

porten. Mänskliga rättigheter tas upp under samma kapitel.
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Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för 
människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom att ta ett 
socialt ansvar bidrar Vätterhem till att skapa goda livsvill-
kor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i staden.

TRYGGHET
Ett särskilt fokus på arbetet med att öka känslan av trygghet i 

stadsdelarna har skett under 2017. Under oktober var det Trygg-

hetsmånad på Råslätt då det genomfördes trygghetsvandringar 

med personal från Vätterhem tillsammans med hyresgäster och 

personal från Polis och Räddningstjänst. Vid förvaltningskontoret 

hade hyresgäster möjlighet att markera på en karta över Råslätt 

hur de upplever trygghet respektive otrygghet på olika platser och 

tidpunkter. Cykelfrämjandet har medverkat genom att berätta hur 

man på bästa sätt utrustar sin cykel inför vintersäsongen. Rädd-

ningstjänsten har varit på plats i affärscentrum vid några tillfällen 

och informerat om brand och säkerhet. Förvaltningen på City 

har genomfört trygghetsvandringar med egen personal som 

samarbetat i smågrupper och tittat på förbättringsmöjligheter i 

varandras utemiljö. Förvaltningen Österängen har genomfört en 

trygghetskväll med Halloweentema. 

Genom Vätterhems deltagande i nätverket med BRÅ och 

genom kommunens trygghetshöjande handlingsprogram för 

trygghet och säkerhet har konceptet Trygga grannar arbetats fram 

under 2017. Ursprunget är den ideella föreningen Huskurage med 

mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att 

ge grannar verktyg att agera och visa civilkurage. Tillsammans 

med flera samarbetspartners; myndigheter och organisationer har 

Vätterhem arbetat fram ett lokalt förhållningssätt. Under senhös-

ten 2017 har samtlig förvaltningspersonal i Vätterhem genomgått 

utbildning för att öka kunskapen om frågan samt påbörjat ett 

internt arbete med att utforma ett gemensamt arbetssätt för 

personalen för att förhindra våld i nära relationer. 

SPONSRING
Vätterhem har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och 

utveckla relationer med föreningar, organisationer, företag, nätverk 

och frivilliga krafter. För att utveckla samarbetet med andra aktörer 

har Vätterhems sponsringspolicy uppdaterats. Vätterhem stödjer 

aktörer som:

• medverkar till att stärka och utveckla föreningslivet i stads-

delarna där Vätterhem bedriver förvaltning.

• driver projekt som ska genomsyras av vår värdegrund:  

LUTA - långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar.

• fyller i ansökan och lämnar in den i tid.

• genomför aktiviteter som präglas av respekt för alla männis-

kors lika värde.

• bedriver seriös verksamhet inom sitt område.

Under 2017 har en uppdelning mellan sponsring och mark-

nadsföringsåtgärder gjorts – det sistnämnda handlar om 

varumärkesbygge eller annonsering. 

Några av de större projekten som Vätterhem sponsrat under 

2017 är Råslätts sportklubb och IFK Öxnehaga/Assyriska IK. Det 

sistnämnda fokuserar på aktiviteter som förebygger utanförskap 

och som stärker och utvecklar hela Öxnehaga på ett positivt sätt. 

Råslätts sportklubb har beviljats stöd för en särskild satsning på att 

skapa verksamhet för flickor. Vätterhems ambition är rikta spons-

rignsmedlen till fler målgrupper. 

HYRESNIVÅ, DRIFTSKOSTNAD OCH OMFLYTTNING
Av Jönköpings kommuns ägardirektiv framgår att Vätterhem, 

som kommunens bostadsföretag ska ha till uppgift att i huvudsak 

tillhandahålla bostäder i form av hyresrätter för alla och medverka 

till en god utveckling i hela kommunen. Bolagets affärsidé är att 

äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla.

Den genomsnittliga hyresnivån för 2017 fortsätter att stiga 

främst med anledning av att Vätterhems nyproduktion ökar och 

driver upp kostnadsnivån. Driftskostnaden är fortsatt relativt låg 

i jämförelse med andra kommunala bostadsbolag. Ökningen är 

mycket liten från 2016 bland annat tack vare minskade kostnader 

för uppvärmning och minskade kostnader för el trots att bolaget 

har ökade omkostnader för t ex personal. 

I årets uthyrning av lediga lägenheter, som i total omfattning 

ligger nära föregående års nivå, finns en tydlig förändring i fördel-

ningen mellan hyresgäster och lägenhetssökande. Andelen hyres-

gäster som byter till ny lägenhet ökar jämfört med tidigare år. Detta 

troligen med anledning av införandet av lojalitetspoängen under 

2016, som belönat trogna hyresgäster som bott länge i samma 

lägenhet och därmed fått företräde till ny lägenhet hos Vätterhem.

TILLGÄNGLIGHET
Under året har Vätterhem i samarbete med Handikappförbundet 

genomfört en inventering över tillgänglighet med fokus på våra 

receptioner och kontor. Inventeringen utmynnade i en åtgärdslista 

med förslag på både små och stora justeringar som kan göra 

lokalerna tillgängliga för alla. Vätterhem har även gjort en förnyad 

beräkning av tillgängliga bostäder för äldre och funktionshindrade 

och därmed noteras en markant förändring.

AKTIVT ARBETE MED HYRESSKULDER OCH INTRODUKTION 
AV BOSTAD
Som Jönköpings kommuns största bostadsbolag har Vätterhem 

ett ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 

ansvar för vissa grupper. Vätterhem värnar om hyresgästerna och 

agerar förebyggande.

Vätterhem har regelbundna möten med Jönköpings 

kommuns Hyresskuldsrådgivning för att diskutera enskilda 

hyresgästers hyresskulder. Vätterhem ser kontinuerligt över 

situationen med hyresgästers betalningsrutiner och sedan 2013 

har ett förändrat arbetssätt inneburit betydligt färre uppsägningar 

på grund av ekonomiska skäl. I samband med att hyresskulder 

skickas till kredithanteringsföretaget får också hyresgästen ett brev 

1. Socialt ansvar
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med uppmaning att vidta rättelse från 

Vätterhem samtidigt som kommunens 

Hyresskuldsrådgivning får informationen 

och kan erbjuda stöd.

Ett utökat samarbete mellan 

socialtjänsten och Vätterhem har 

utvecklats under 2017 för att ge 

den nyinflyttade mer kunskap 

och personlig introduktion till sitt 

boende. Hyresgästerna har vid avtalsskrivning fått information 

om detaljerna i sitt avtal och har därefter tillsammans med 

kommunens bostadskonsulent träffat förvaltningspersonal i 

lägenheten för en fördjupad genomgång av bostaden.

VISIONER FÖR STADSDELARNA
Vätterhem har påbörjat ett långsiktigt och demokratiskt utveck-

lingsarbete på Råslätt. Ett antal informations- och dialogmöten 

med hyresgäster har genomförts för att ta tillvara kunskaper och 

öka engagemanget och utbyta tankar om framtidens Råslätt. Ett 

visionsdokument som underlag för dialog med olika intressenter 

har arbetas fram under året. 

REFLEKTION
Det långsiktiga arbetet med Vätterhems sociala ansvarstagande 

innebär att fortsätta öka kunskapen så 

att Jönköpings kommuns ägardirektiv 

för Vätterhem om integration, social 

sammanhållning och trygga boende-

miljöer genomsyrar mer av arbetet 

inom företaget. För detta krävs större 

fokus på analys och omvärldsbevak-

ning än vad bolaget tidigare prioriterat 

och ett fortsatt samlat arbete både 

internt och externt genom Hållbarhetsavdelningen. Ett led i detta 

arbete har varit att omvandla företagets arbetsgrupper som haft 

fokus på att stimulera miljöarbetet i hela organisationen till hållbar-

hetsgrupper. De medarbetare som har intresse och engagemang 

för hållbarhetsfrågor har fått möjlighet att gemensamt utveckla 

övergripande hållbarhetsfrågor. Att stärka sysselsättningsgraden 

i stadens prioriterade stadsdelar är en högt prioriterad fråga för 

Vätterhem. De långsiktiga målen är att ha samma sysselsättnings-

grad som Jönköpings kommun. I Vätterhems integrationsrapport 

till Jönköpings kommun finns uppsatta mål och en långsiktig plan 

för att öka antalet praktikplatser inom Vätterhem och att utöka 

samarbetet med kommunens arbetsmarknadsavdelning. 
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1. SOCIALT ANSVAR
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön

Förändringar i fastighetsbeståndet % 2,48 0 *

Nyproduktion av hyresrätter Antal 210 0 134

Fastighetsförvärv Antal 0 0 0

Avyttringar (Antal lägenheter) Antal 10 0 74

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % 63 70 70

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar

Hyresnivå kr/m2 953 925 912

Hyresutveckling kr/m2 5,3 5,25 5,25

Hyresutveckling i procent % 0,575 0,575 0,575

Driftkostnad kr/m2 451 448 420,83

Driftskostnadsutveckling kr/m2 30 27 22

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 6 9 10

Intern % 5 3 3

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar % 0 0 0

Ekonomiska skäl Antal 1 3 0

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö Trygghetsindex % 85,7 85,8 84,8

Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsutvecklingsprojekt avseende 

fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal
Mkr 22 30 *

Social upphandling Beskrivning ja/nej nej nej nej

Projektkostnader för att engagera unga under 25 (sponsring, driver projekt/

aktiviteter)
tkr 582 387 *

Kostnader för antisocialt beteende (skadegörelse och säkerhet) tkr 2 208 2 195 *

Arbetsvillkor

Uppförandekod för entreprenörer ja/nej ja ja ja

Revision/utvärdering av entreprenörer, definierar lagkrav eller avtal med facket  ja/nej ja ja ja

Köper vi rättvisemärkta produkter?** ja/nej nej nej nej

  * indikatorn har inte redovisats tidigare.
** endast förbrukningsvaror som t.ex. kaffe och socker är rättvisemärkta
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Ökade insatser för att 
minska koldioxidutsläp-
pen, krafttag för att öka 
återvinningen och fortsatt 
arbete för att säkra håll-
bara byggprocesser. Vät-
terhem arbetar aktivt för 
att ta miljöansvar och även 

vara en kraft för att påverka fler, som ett tydligt svar på 
ambitionerna i vår miljöpolicy. 

I NEDANSTÅENDE RUBRIKER REDOVISAS UTFALLET AV 2017 
ÅRS MILJÖMÅL. 

Energiförbrukningen ska minska med 20% mellan 2015-2023
Förra året gick Vätterhem i mål med Skåneinitiativet. Ett tioårigt 

projekt där energiförbrukningen minskade med 20%. Nu kör vi en 

ny omgång med ytterligare 20%, fast på 8 år. Samtliga trapphus 

på Råslätt har fått ny belysning och samtidigt en rejäl sänkning av 

elförbrukningen. Ett flertal gårdar på Öxnehaga har fått ny ventila-

tion, nya fönster och värmen har injusterats. Vad gäller ventilation 

så har fokus legat på radonåtgärder på Österängen. Varmvatten-

förbrukningen ökar nästan överallt, här behöver det jobbas med 

medvetenheten. Med det nya basåret 2015 så har vi ett startvärde 

på 105 kWh/m2, och resultatet för 2017 blev 104,5 kWh/m2.

Integrera hållbarhetsaspekter i byggprocessen under 2017
Vätterhem är inne i en intensiv byggfas för att färdigställa fler 

lägenheter till Jönköpings bostadsmarknad. I samtliga projekt 

under året har ett digitalt verktyg för materialbedömning använts 

och loggbok förts över insatta material. Syftet är både att sålla 

bort skadliga material, men också underlätta spårbarheten av 

olika ämnen i framtiden. Under året har en gemensam plattform 

handlats upp tillsammans med kommunen, för att få ännu större 

kontinuitet i kommande projekt. Ett arbete har också påbörjats för 

att förbättra våra interna rutiner.

Andra mervärden som tillförts våra bostadsområden är 

biodling, fler gröna tak och odlingsmöjligheter i pallkragar eller 

växthus för våra hyresgäster.

Matavfallet från samtliga förvaltningsområden ska åter gå till 
biogasproduktion under 2017
I början av året anställdes en miljöhusvärd för att manuellt sortera 

bort plastpåsar från matavfallskärlen på Råslätt. Det har gett tydlig 

effekt för att förbättra kvalitén, och hålla nere avfallskostnaderna 

för våra hyresgäster. Målet är självklart att sorteringen ska fungera 

utan eftersortering. Under året har olika lösningar och åtgärder 

testats inom Vätterhem. I ett par projekt har miljöhus öppnats upp, 

med ambitionen att göra dem tydligare och mer trivsamma. Enkel 

sorteringsinformation finns tillgänglig för bovärdar att sprida vid 

behov, vilket presenterades på Vätterhems interna bovärdsutbild-

ning. I den mån det är rimligt är Vätterhems inställning att fortsätta 

göra vad vi kan för att låta matavfallet omvandlas till värdefull 

biogas. Mängderna nådde åter till 2015 års höga nivåer och visar 

på att omställning är möjlig. 

Vätterhems avfallsmängder är schablonberäknade medan de 

nationella baseras på faktiska vikter. Ett försök till jämförelse visar 

att 2016 gick 16% av hushållsavfallet i Sverige till biologisk behand-

ling, 35% till materialåtervinning och 49% till energiutvinning, inkl 

grovavfall*. Fördelningen i Vätterhems miljöhus (exkl grovavfall) 

låg 2017 på 25% matavfall, 37% materialåtervinning respektive 38% 

restavfall.

Öka andelen fossilfria transporter för tjänstemän och hyresgäster
Under 2017 har Vätterhem haft fokus på hållbar mobilitet. Efter en 

nedåtgående trend de senaste två åren, ökade antal mil för tjäns-

teresor med privat bil igen och står för 10% av utsläppen från Vät-

terhems fordon. Resepolicyn har reviderats under året och frågan 

lyfts på nya sätt. Exempelvis har 5 nya elcyklar köpts in, varav 4 är 

lådcyklar som används inom förvaltningen. Genom ett samarbete 

med kommunen har vi kunnat erbjuda rabatterad försäljning av 

återanvända, upprustade cyklar till både medarbetare och hyres-

gäster. Under våra interna hållbarhetsveckor slog vi ett slag för att 

ta sig utan bilen till och från jobbet. Avgifter för parkeringstillstånd 

till personal har setts över och en ersättning ges till de som väljer 

bort bilen. Ett nytt system lanserades för att kunna åka buss med 

hjälp av mobilen, för att underlätta för alla medarbetare. Det har 

även testats i samband med våra områdesdagar, för att erbjuda 

gratis bussresa under dagen för våra hyresgäster.

Det har varit svårt att mäta summan av alla insatser. Men i 

hyresgästenkäten svarade 93% av hyresgästerna att de är nöjda/

mycket nöjda med vårt sätt att jobba med miljövänligt resande. På 

Strandängen har ett forskningsprojekt bedrivits för att undersöka 

möjligheterna kring en fordonspool bestående av en elbil, elcykel 

och lådcykel. Intresse finns, men kan utvecklas för att nå ännu 

fler. I slutet av 2017 öppnades en bilpool även på Råslätt. Under 

hösten erbjöds tjänsten att testa bilpool, även för medarbetare på 

2. Miljöansvar

* källa Avfall Sverige
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Vätterhem. Syftet var att inte behöva vara beroende av att ta sin 

privata bil till jobbets tjänsteresor. Användningsgraden har hittills 

varit relativt låg.

Förbrukning av biodieseln ökade framförallt på Råslätt. En 

orsak är att Vätterhems sopmaskin utökat sina turer med en heldag 

i veckan bara på Strandängen. Alla personbilar och lätta lastbilar är 

fossilfria, utom jourbussen. En tredjedel av dessa är elbilar. 

Göra aktiva hållbarhetsval i samtliga upphandlingar  
fr o m 2017
Vätterhems inköp är en av våra mest betydande miljöaspekter. I 

100% av alla ramavtal ställdes någon form av miljökrav. Under året 

påbörjades ett projekt kring leverantörsuppföljningar, som fortsät-

ter under 2018. Syftet är dels att stärka kvalitén. Tanken är också 

att få input till hur kravställandet inom hållbarhet kan breddas i fler 

upphandlingar på sikt. 62% av hyresgästernas avfall 
återvanns förra året.

Matavfallet från varje lägenhet gav 
biogas till 16 mils körning för en 
personbil. Det ger totalt 140 000 
mil eller 35 varv runt jorden.

Vätterhems energikonsum-
tion, avfallshantering och 

interna transporter orsakade 
drygt 5000 ton koldioxid.

Men tack vare energiproduktion, återvinning och fossilfria 
resor har vi besparat atmosfären 3800 ton.

2. MILJÖANSVAR*
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan 

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet

(normalårskorrigerad) varav

Total kWh/m² atemp 104,5 105 105

fjärrvärme % 84 87 87

el** % 15 12 13

olja % 1 0 0

biobränsle % 0 1 1

fjärrkyla % 0 0 0

solfångare*** % 0 0 0

Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning 

(normalårskorrigerad förbrukning av värme)

Total kg/m² atemp 6,9 5,7 6,9

fjärrvärme % 96 100 100

el % 0 0 0

olja**** % 4 0 0

biobränsle % 0 0 0

fjärrkyla % 0 0 0

solfångare % 0 0 0

CO
2
 minskning, basår 2007 % 36 34 20

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 97 97 96

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon ton CO
2
/år 86 73 60

Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar***** g CO
2
/km - - -

Kontrakten som innehåller miljökrav (kriterier i upphandlingen) % 100 62 -

Miljökrav på material och produkter i byggkontrakt****** ja/nej ja ja ja

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning

Vattenförbrukning i beståndet Total m³/m² atemp 1,38 1,38 1,42

Varm l/m² atemp 511 511 525

Kall l/m² atemp 869 869 895

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor******* Matavfall kg/lgh 117 79 120

Restavfall kg/lgh 178 197 166

Återvinningsmaterial kg/lgh 167 169 169

 * Definitionerna i hela tabellen har ändrats och värden redigerats retroaktivt.
 **  Solcellsproduktionen motsvararca 2% av totala behovet av fastighetsel
 *** Solfångare finns i Tenhult
 **** Förändringar för uppvärmningssystemet i Tenhult orsakade tillfällig 
  ökad oljeförbrukning.

 ***** Kan ej beräknas då vi saknar mätarställningar
 ****** Slottskajen och Ormhuset (Sunda hus), Klippan, KG-husen
 ******* Råslätts matavfall omklassat till restavfall under 2016

Sverigestatistik för hushållsavfall, inkl grovavfall (baseras på uppmätta vikter)

Matavfall (biologisk behandling) kg/pers saknas 76 74

Restavfall (energiåtervinning) kg/pers saknas 226 232

Återvinningsmaterial kg/pers saknas 162 168
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Vätterhem ser fastigheter som långsiktiga investeringar. 
Genom god och ansvarsfull fastighetsförvaltning i 
kombination med en stabil ekonomisk utveckling i 
företaget, ges förutsättning för hållbara och attraktiva 
bostäder under många år.

LÅNGSIKTIGHET – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN HÅLLBAR 
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Långsiktighet är ett av Vätterhems värdeord och präglar både 

den kostnadsmedvetna fastighetsförvaltningen och fastighets-

utvecklingen som företaget bedriver. Att upprätthålla en hög 

underhållsstatus i fastighetsbeståndet har alltid varit prioriterat, 

vilket under 2017 inneburit fortsatt stora investeringar i ombygg-

nationer, anpassningar och omfattande underhållsarbeten. Dessa 

åtgärder är nödvändiga för att fastigheterna ska behålla sin status 

och marknadsvärde, men framför allt är åtgärderna viktiga för 

hyresgästernas trivsel och skapar förutsättningar för trygga och 

attraktiva boendemiljöer. Resultaten från årets hyresgästenkät 

(produktindex) visar att rekordmånga hyresgäster, närmare 83,8% 

av de tillfrågade, trivs i Vätterhems lägenheter och är mycket nöj-

da med lägenheten och hur de allmänna utrymmena sköts. 2017 

gjorde företaget bästa resultatet nånsin, mycket tack vare extremt 

låga räntekostnader, ansvarsfulla upphandlingar och en långsiktig 

energistrategi i kombination med en kostnadseffektiv organisation. 

Vinsterna återinvesteras i underhåll, nyproduktion och långsiktigt 

hållbara lösningar som gynnar Vätterhems hyresgäster. 

NYPRODUKTION
Enligt ägardirektiven ska Vätterhems andel av nyproduktion, med 

utgångspunkt i bostadsförsörjningsprogrammet, vara minst 150 

påbörjade bostäder per år 2016–2017 för att därefter öka till minst 

200 påbörjade bostäder per år fr. o. m. 2018. Under 2017 har 

3. Ekonomisk hållbarhet
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Vätterhem levererat 220 inflyttningsklara bostäder. Efterfrågan 

på lägenheter har varit fortsatt hög under 2017 och i slutet av året 

fanns över 25 000 aktiva sökanden samtidigt som uthyrnings-

graden var nästintill 100%. Nyproduktion är kostnadsdrivande, 

därför har Vätterhem haft stort fokus på att hitta nya lösningar för 

en fortsatt ekonomisk försvarbar nyproduktion som ger förut-

sättningar för en hållbar förvaltning. Ambitionen är att prioritera 

material och komponenter som genererar låga driftkostnader på 

lång sikt, även om dessa kostar mer vid själva investeringstillfället. 

Genom 2016 års ändring av det särskilda ägardirektivet, fick 

Vätterhem uppföra andra bostadsformer för avyttring som ett led 

i finansieringen av nybyggnationer. Under 2017 färdigställdes 14 

radhus på Strandängen, där de flesta kunde avyttras under året. 

2017 års goda resultat medför också att lånebehovet minskar. 

I nybyggnationen på Strandängen har Vätterhem beviljats Gröna 

lån från Kommuninvest, eftersom detta nybyggnationsprojektet 

anses främja kommunsektorns övergång till ett mer hållbart 

samhälle. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH AFFÄRSMÄSSIGHET 
Enligt bolagets ägardirektiv ska direktavkastningen vara i genom-

snitt 4% och även under 2017 uppnår Vätterhem detta krav. 

Soliditeten uppgick under 2017 till 21%, vilket överträffar ägardi-

rektivets krav. Företaget har dock en högre målsättning, nämligen 

23% till år 2023.

3. EKONOMISK HÅLLBARHET
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar  Mkr 203 282 194

Årliga investeringar och underhållskostnader Befintligt bestånd Mkr 111 110 113

Årliga investeringar och underhållskostnader per kvm Befintligt bestånd kr/kvm 170 171 175

Företagets investeringar i nyproduktion Ny-produktion Mkr 124 196 109

Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder % 99,9 99,9 99,9

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande 

hållbarhetskriterier
Ja/Nej ja Ja Ja

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Utgifternas fördelning per typ av intressent medarbetare tkr 104352 89477 *

leverantörer tkr 287838 293855 *

myndigheter (skatt) tkr 32268 30311 *

bank (räntekostander) tkr 29318 37236 *

aktieägare tkr 98000 60000 *

* indikatorn har inte redovisats tidigare
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Vätterhem som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga för 
ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra 
intressenter utvecklar vi verksamheten på ett ansvars-
fullt och affärsmässigt sätt. 

INTRESSENTER OCH VERKSAMHETSSYSTEM
Under 2017 har Vätterhem fortsatt arbetet med att kartlägga 

företagets viktigaste intressenter och undersöka krav och påver-

kan som dessa har på verksamheten. Arbetet har bedrivits inom 

ramen för uppdateringar mot nya standardkrav och utveckling av 

företagets ledningssystemet, internt kallat verksamhetssystemet, 

som Vätterhem jobbar med och som är certifierat enligt kraven 

i ISO 9001 och 14001. Systemet utgör ett viktigt stöd i både det 

dagliga och det långsiktiga arbetet med att nå företagets övergri-

pande mål och större kund- och medarbetarnöjdhet samt minskad 

miljöpåverkan. Intressenternas behov, förväntningar och påverkan 

beskrivs i företagets intressentmodell.

Dialogen med intressenterna har utvecklats under året. Nya 

former för dialog har testats både mot interna intressenter, t.ex. i 

samband med enkäter och vid träffar med anställda som är med i 

hållbarhetsgrupperna, men också mot externa intressenter, i form 

av fysiska möten, enkäter och undersökningar och större interak-

tion via hemsidan. 

RISKHANTERING
Parallellt med utvecklingen av intressentmodellen, har även 

grunderna i ett riskhanteringssystem utformats. Väsentliga risker 

inom olika områden som t.ex. arbetsmiljö och krishantering har 

identifierats, värderats och styrts upp. Även de finansiella riskerna 

har setts över under 2017, i form av en riskanalys där olika finan-

siella scenarios har analyserats av styrelse och ledningsgrupp. 

Vätterhem följer Jönköpings kommuns riktlinjer för riskhantering 

kopplat till gällande finansföreskrifter. 

TRYGGA OCH ATTRAKTIVA STADSDELAR
Tillsammans med kommunen och andra viktiga samarbetspart-

ners, har Vätterhem intensifierat arbetet kring attraktiva stadsdelar, 

trivsel och trygghet och drivit dessa frågor i bl.a. områdesgrup-

perna – ett viktigt samarbetsforum för stabilitet och långsiktig 

utveckling som finns på Öxnehaga, Österängen och Råslätt. 

Insatserna ger resultat - årets hyresgästenkät visar att 86% av de 

tillfrågade känner sig trygga och 91% uppger att de kan rekom-

mendera någon att flytta till det egna bostadsområdet. Under 

2017 hamnar kundnöjdhetsindex på 88,1% - rekordnotering för 

Vätterhem, vilket gav en nominering till Sveriges bästa hyresvärd 

(AktiveBo:s årliga event).

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Under året har Vätterhem i samarbete med Polisen, Räddnings-

tjänsten, Socialtjänsten, Kvinno- och tjejjouren, Hyresgästförening-

en m.fl. lanserat ”Trygga grannar” som syftar till att visa omtanke 

och civilkurage i situationer där hyresgäster känner oro för sina 

grannar. Vätterhem har under året börjat utforma rutiner för hur 

både hyresgäster och anställda kan slå larm när något inte riktigt 

står rätt till. Ambitionen är att alla ska känna sig trygga i sin bostad 

och på jobbet.

Sponsringsriktlinjerna har setts över under 2017. Vätterhem 

strävar efter att sponsra en mångfald av olika aktiviteter för att 

skapa möjligheter för alla som bor och verkar i bostadsområdena 

att utvecklas inom just sina intresseområden. I samband med 

sponsringsbeslut tagna under 2017 har Vätterhem verkat för att 

olika samarbetspartners ska samverka med varandra och bidra 

till erfarenhetsutbyte, främja inkludering och integration mellan 

olika stadsdelar. Ett av grundkraven som Vätterhem ställer från 

2017 är att aktiviteter som får stöd, ska präglas av respekt för alla 

människors lika värde. 

Att värna om demokratin och stärka tilliten i samhället är 

viktigt. I samverkan med kommunen har all personal på Vät-

terhem utbildats kring motverkan av våldbejakande extremism. 

Chefer som attesterar fakturor och medarbetare som hanterar 

upphandlingar och inköp har under året fått ta del av information 

från Skatteverket om hur Vättehem kan stärka arbetet med att 

motverka ekonomisk brottslighet, t.ex. genom leverantörskontrol-

ler och uppföljningar. 

4. Samspel med 
intressenter
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Vätterhems uthyrningsregelverk har reviderats under året, 

ambitionen har varit att främja transparens och rättvisa och stärka 

tydligheten. Årets hyresgästenkät visar att 80% av de tillfrågade 

är nöjda eller mycket nöjda med Vätterhems uthyrningsregler, en 

ökning med 8,5 procentenheter jämfört med tidigare år. 

SAMARBETEN MED MERVÄRDEN
Under 2017 har Vätterhem varit aktiva inom olika nätverk och pro-

jekt där företaget haft ett stort utbyte kring hållbarhetsfrågor, allt 

ifrån forskningsprojekt och lokala event så som t.ex. kommunens 

kemikaliekonferens, länets klimatvecka, aktiviteter inom CSR Små-

land och Bonätverket m.fl. – till nationella träffar och event inom 

framför allt SABO-sfären och SKY– den svenska delen av Eurhonet 

(europeiskt nätverk) där allmännyttiga bostadsbolag utbyter idéer 

och erfarenheter kring hållbarhet, bygg- och upphandling, IT m.m. 

Under 2017 har ett par anställda tillsammans med styrelseordfö-

rande och vice ordförande deltagit på Eurhonets årsmöte i Italien, 

där temat var social hållbarhet. 

ENGAGERAD STYRELSE
Vätterhems tillsatta styrelse nomineras av Jönköping kommun-

fullmäktige och speglar den partipolitiska sammansättningen. 

Styrelsen utgörs av elva ledamöter och under året har en manlig 

ledamot bytts ut mot en kvinnlig, vilket har bidragit till att andelen 

kvinnor i styrelsen har ökat. 2017 avslutades med den årliga 

utvärderingen av styrelsearbetet, där frågor kring arbetsklimat, 

prioriteringar, engagemang, uppföljning m.m. undersöktes. Resul-

tatet visar att styrelsearbetet präglas av respekt och förtroende, 

ett gott arbetsklimat och stort engagemang. Man upplever att 

rätt frågor tas upp och att uppföljningen av tidigare fattade beslut 

fungerar bättre.

Indikator Enhet 2017 2016 2015

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem

Extern certifiering av ledningssystem Beskrivning Ja/Nej ja ja ja

Företaget utvärderas av extern revisor Ja/Nej ja ja ja

Andel kvinnor i ledande postioner styrelse % 64 55 55

lednings-grupp % 25 25 14,3

Företaget har en fungerande arbetsmetod för att kontinuerligt utvär-

dera företagets styrelse och ledning
Ja/Nej ja ja ja

Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej ja ja ja

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 88,1 87,8 87,4

Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej ja ja ja

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

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

Företaget arbetar med boinflytande Ja/Nej ja ja ja

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

Korruption och mutor

Företaget har en policy för att förhindra korruption och mutor Ja/Nej ja ja ja

Företaget har en whislerblowerfunktion* Ja/Nej nej nej nej

Riskhantering

Företaget har ett riskhanteringssystem som inkluderar hållbarhet (ris-

kanalyser och åtgärder)
Ja/Nej ja nej nej

Mänskliga rättigheter

Företaget har en transparent hyrespolicy ja/nej ja ja ja

Företaget har transparenta rekryteringsprocesser ja/nej ja ja ja

* Jönköpingskommun har en whistleblower-funktion som är till för alla som vill lämna ett tips.

4. VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER
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Arbetsmiljöåret på Vätterhem har varit ett riktigt utveck-
lingsår med uppdaterad policy, ökad kunskap i organisa-
tionen och en mängd uppdaterade riktlinjer och rutiner. 
Arbetet under året har varit inriktat på att förbereda oss 
mot en certifiering enligt OHSAS 18001 under 2018.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Vi har som övergripande mål att nå 90 % medarbetarnöjdhet till 

2023. För att mäta medarbetanöjdheten har vi för tredje året i 

rad genomfört en medarbetarundersökning på företaget och för 

tredje året i rad ökade också medarbetarnöjdheten. 

Totalt sett ser vi en positiv trend i hur nöjda medarbetarna är 

med att jobba på Vätterhem. Tyvärr ser vi fortsatt en klar skillnad 

i nöjdhet mellan kvinnor och män på i princip alla frågeområden, 

positivt är däremot att skillnaderna minskar något för andra året i 

rad. Vi ser också en tillbakagång på påståendet ”Allt sammantaget 

är detta en mycket bra arbetsplats”. Detta är ett enskilt påstående 

som mäter den spontana känslan av hur medarbetare uppfattar 

arbetsplatsen. 

KÖNSFÖRDELNING
Vi har 162 anställda varav 61 är kvinnor. Av cheferna är 15 män 

och 12 kvinnor. I ledningsgruppen sitter sex män och två kvinnor 

medan styrelsen består av fyra män och sju kvinnor. Under året 

har vi fått en till kvinnlig chef och ytterligare en kvinnlig styrelsele-

damot medan ledningsgruppen förblir oförändrad. Ledningsgrup-

pen och styrelsen anses idag fortsatt ojämnställda. Bland cheferna 

i stort är skillnaderna nu relativt små. 

Det finns fortsatt vissa yrkesgrupper med obalans i 

könsfördelningen, grupperna reparatörer och medarbetare på 

teknikavdelningen består endast av manliga medarbetare. Under 

året anställdes en man som byggprojektledare och en man som 

förvaltningssamordnare, därmed innehåller dessa grupper både 

kvinnor och män numera. Vätterhems rekryteringspolicy fastslår 

att vid likvärdiga meriter kommer underrepresenterat kön att 

väljas.

FRISKVÅRD
Vår frisknärvaro har ökat under året och vi ser en positiv trend där 

vi gör klara förbättringar från förra året. Varje medarbetare får ett 

friskvårdsbidrag på 3000 kr att använda efter skatteverkets regler 

för friskvård. Under 2017 sjönk användandet något, 100 medarbe-

tare använde i snitt 2400 kr av bidraget. Vi erbjuder gratis frukt 

till alla medarbetare och har under året anordnat utbildning i att 

5. God arbetsmiljö

År 2017 2016

Kön Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt

Antal svarande 52 87 143 51 83 142

Trovärdighet 73 % 78 % 75 % 73 % 79 % 75 %

Respekt 80 % 82 % 80 % 77 % 79 % 76 %

Rättvisa 78 % 80 % 78 % 74 % 77 % 74 %

Stolthet 87 % 87 % 85 % 83 % 85 % 83 %

Kamratskap 82 % 88 % 84 % 78 % 86 % 81 %

Allt sammantaget är det här en mycket bra 

arbetsplats
85 % 90 % 86 % 88 % 94 % 91 %

Total Trust Index © 79 % 83 % 80 % 77 % 81 % 78 %
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minska stress. Under Vätterhems interna hållbarhetsveckor har 

medarbetarna utmanats kring att röra på sig utanför arbetstid, ta 

sig bilfritt till jobbet och äta vegetariskt.

KOMPETENSUTVECKLING
Samtliga chefer och skyddsombud har gått en arbetsmiljöutbild-

ning under året, där också arbetsmiljöuppgifter har fördelats ut 

på samtliga chefer. Vi har också anordnat en mängd andra arbets-

miljörelaterade utbildningar, bland annat i att hantera våldsamma 

eller hotfulla personer i receptionsområdet, i personlig effektivitet 

och Heta Arbeten. 

Utbildningstiden per anställd generellt ligger kvar på samma 

höga nivå som 2016. På Vätterhem finns goda möjligheter att växa 

sig in i sin roll och även göra karriär inom företaget. Detta visade 

sig extra tydligt när vi internrekryterade två chefspositioner på 

Öxnehaga när förvaltningschefen gick i pension i somras. För att 

ha möjlighet att göra den här resan krävs det att företaget lägger 

tid och resurser på utbildning, något Vätterhem har visat sig villigt 

att göra. 

Under året har vi också testat på ett koncept där alla medar-

betare fick göra praktik hos kollegor på andra avdelningar. Detta 

tror vi har skapat ökad förståelse för kollegors problem, bredare 

kontaktnät inom företaget samt ger medarbetare möjlighet att 

testa på andra tjänster i företaget.

UPPDATERADE RUTINER TYDLIGGÖR
Arbetet mot att certifiera ledningssystemet enligt OHSAS 18001 

har intensifierats under 2017, det har lett till att vi arbetat mycket 

med att se över våra rutiner, samt uppdaterat vår arbetsmiljöpo-

licy. Några viktiga rutiner som uppdaterats under året är en ny 

utbildningsrutin, uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning och 

nya rutiner för hur olyckor, tillbud och kränkningar ska hanteras. 

Totalt har 14 rutiner eller riktlinjer kopplade till arbetsmiljö skapats 

eller reviderats under året. Med de nya rutinerna har vi tydliggjort 

regler och arbetssätt, både för medarbetare och för chefer, vilket 

förstärker vår organisatoriska arbetsmiljö. 

5. GOD ARBETSMILJÖ 
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Anställningsform: Heltid % 95,5 96,2 96,8

Deltid % 4,5 3,8 3,3

Tillsvidare % 84 84,7 85,1

Visstid % 16 15,3 14,9

Ålder: Kvinnor -29 6 7 7

30-44 16 18 15

45-54 24 24 24

55-64 14 10 9

65- 1 0 0

Totalt antal 
kvinnor

61 59 55

Män -29 6 11 8

30-44 27 22 21

45-54 30 34 25

55-64 35 32 34

65- 3 0 0

Totalt antal 
män

101 99 88

Tillfällig anställning, med ersättning
Avlönad praktik och 

säsongsjobb
Antal 127 126 111

Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda (exkl vd-lön): * Tjänstemän: män kr/månad 46252 41011 39527

Tjänstemän: kvinnor kr/månad 37547 33467 30134

Kollektivanställda: män kr/månad 28778 27606 25817

Kollektivanställda: kvinnor kr/månad 28535 27745 25018

Utbildningsinsatser för personalen - kursavgiften** Utfall kr/anställd 13845 17610 9645

Utbildningstimmar per anställd och år*** Utfall h/anställd 18,5 18,4 8,2

Frånvaro Total frånvaro % 6,25 7,6 7,8

Andel av frånvaron som beror på Olycksfall i arbetet % 0,0 0,0 0,1

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - trivselindex % 80% 78% 73%

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

* En djupare lönekartläggning kommer genomföras 2018 för att fastställa varför löneskillnaden bland tjänstemän är så pass stor

** kursavgifter, exkl resor, hotell & kost om det inte ingick i kursavgiften. Exkl arbetstid

*** Statistik från personalens egna inrapporteringar, ej komplett
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DEFINITIONER 
DEFINITION AV FÖRNYBAR ENERGI 
Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och, 

vad vi känner till idag, inte tar slut inom överskådlig framtid. Lagrade 

energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förny-

bara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar 

energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleel-

dade kraftvärmeverk och är inte förnybar energi om den framställs i 

kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. 

Förnybara energikällor är: 

Solenergi – solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare 

Vindkraft – vindkraftverk 

Vattenkraft – saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft 

Jordvärmekraft – värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme 

Bioenergi – bränslepellets, biobränsle

BERÄKNINGAR AV FÖRNYBAR ENERGI
Beräkningarna bygger på att 97% av fjärrvärmen är fossilfri (2017 och 

2016, 96% 2015). 

ATEMP
Uppvärmd yta mer än 10˚C.

DRIFTKOSTNAD
Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergri-

pande kostnader. 

FASTIGHETSFÖRVÄRV
Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastigheter, (läs antalet 

lägenheter).

AVHYSNINGAR
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning 

av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om 

handräckning eller en dom där det står att hyresgästen är skyldig att 

flytta. Då Vätterhem har gjort en uppsägning och hyresgästen 

accepterar detta definieras det inte som en avhysning. 

BOSTÄDER TILLGÄNGLIGA FÖR ÄLDRE
Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når med hiss. Då 

det råder höjdskillnad vid entréer måste ramp eller liknande finnas. 

CO2 BERÄKNINGSMODELL
För att beräkna utsläppen av CO

2
 från verksamheten används 

följande omräkningsfaktorer:

Energibärare Enhet Utsläpp per enhet

El (vattenkraft) kWh 0 gram CO
2

Olja m³ 2680 kg CO
2

Fjärrvärme* kWh 50,12 gram CO
2

Bensin liter 2,36 kg CO
2

Diesel bio +40 liter 2,07 kg CO
2

E85 liter 0,33 kg CO
2

Biogas** liter 0 kg CO
2

* Faktiska siffror från Jönköpings energi, som varierar något per år.

** Fossilfri i Jönköping.

För flygresor används Atmostfairs beräkningsmodell för utsläpp. 

För bilar beräknas utsläpp vid blandad körning för fordon enligt 

Transportstyrelsens bilregister.

VERKSAMHETSSYSTEM
Vätterhems verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och 

14001. 

HÅLLBARHETSKRITERIER VID UPPHANDLING
Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar samt 

ekonomi. 

Som standard i förfrågningsunderlagen är klausuler om rätt 

till hävning om part blir dömd för brott mot bland annat jämställd-

hetslagen, diskriminering i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag 

och arbetsmiljöförordning. När det gäller ekonomi ska anbudsgi-

varen kunna visa att denne är fri från hinder för deltagande enligt 

LOU. 

MILJÖANSVAR
Avtal innehållande miljökrav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och miljökriterier. Andel upphandlingar med 

miljökrav under året.

ÅTERVINNINGSMATERIAL
Hyresgästernas förpacknings- och tidningsavfall. 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Avtal innehållande sociala krav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och sociala kriterier. Andel upphandlingar 

med sociala krav under året.

RISKHANTERING I VERKSAMHETSSYSTEM
Riskhanteringssystem som innehåller riskanalyser, åtgärder och 

kontroll.

ARBETSVILLKOR
Revision eller utvärdering av entreprenörer, dvs uppföljning av 

lagkrav eller krav enligt fackliga avtal.

ANSTÄLLDA
Antal anställda beräknas på antal månadsanställda och 

visstidsanställda, dock inte vikarier. Timanställda beräknas inte. 

MÅNADSLÖN
Månadslön samt eventuella tillägg som är kopplade till grundrollen.

SJUKFRÅNVARO
Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oberoende 

anledning av frånvaro. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas 

antal sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud 

som lett till sjukskrivning.
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