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Hållbarhet är integrerat
i K-Fastigheters löpande
verksamhet och koncernens
arbete styrs främst genom
dess uppförandekod,
vilken utgår från FN:s
Global Compact, samt
policydokument, vilka
samspelar med koncernens
affärsidé, mål och övriga
policyer för att styra
verksamheten i en långsiktigt
hållbar riktning.
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H Å L L B A R H E T O C H V Ä R D E S K A PA N D E
Till hållbarhetsrapporten hör även K-Fastigheters affärsmodell på sid 16 samt beskrivning av risker,
hur dessa analyseras och hanteras på sid 135. För information om ansvar och avgränsningar avseende
hållbarhetsrapporten hänvisas till bolagets webbplats, k-fastigheter.com. K-Fastigheters hållbarhetsrapport
följer det finansiella räkenskapsåret och publiceras årligen. Rapporten har inte granskats av tredje part.

Styrning av hållbarhetsarbetet

För K-Fastigheters helägda dotterbolag gäller samma

Hållbarhet är integrerat i K-Fastigheters löpande verksamhet

hållbarhetsstyrning och mål som för K-Fast Holding AB. För

och koncernens arbete styrs främst genom dess uppförandekod,

intressebolags hållbarhetsarbete, se respektive bolags webbplats.

vilken utgår från FN:s Global Compact och policydokument, vilka
samspelar med koncernens affärsidé, mål och övriga policyer för att

Väsentlighetsanalys

styra verksamheten i en långsiktigt hållbar riktning.

Koncernen uppdaterar årligen sin bedömning av de mest

Organisation för hållbarhet

väsentliga hållbarhetsfrågorna ur intressentperspektivet. Efter
2020 konstateras generellt att koncernens intressenter har utökats

Styrelsen är ytterst ansvarig för K-Fastigheters hållbarhetsagenda

med fler aktörer på kapitalmarknaden, främst tillkommande

och det kontinuerliga hållbarhetsarbetet. K-Fastigheters

aktieägare efter genomförd börsnotering 2019. Bedömningen är

VD delegerar det operativa ansvaret till respektive

att förväntningarna på K-Fastigheters hållbarhetsarbete har ökat

affärsområdeschef. För utveckling och stöd finns en styrgrupp

och att redovisningen av målsättningar och utförda åtgärder ska

bestående av K-Fastigheters VD, vice VD, HR-chef och IR- och

utvecklas.

kommunikationsansvarig. K-Fastigheters samverkansmodell är en
viktigt förutsättning för att K-Fastigheter ska nå avsett resultat.

Intressentdialog
K-Fastigheters främsta intressenter utgörs av medarbetare och

Under 2020 har K-Fastigheters styrelse och ledning utarbetat

samarbetsparter, hyresgäster samt kapitalmarknaden. Fokus i

en ny och tydligare plan för koncernens hållbarhetsengagemang.

K-Fastigheters intressentdialoger är att kartlägga hur koncernens

Utgångspunkten för det ramverk som styrelsen fastställt för

viktigaste intressenter bedömer det operativa arbetet med

koncernens hållbarhetsarbete är de 17 globala hållbarhetsmålen

hållbarhetsfrågorna, hur förutsättningarna ser ut kopplade till

i FN:s Agenda för 2030 samt övriga väsentliga frågeställningar

befintlig verksamhet samt hur olika enheter arbetar med planering

utifrån K-Fastigheters intressenters perspektiv. Ramverket

och uppfyllande av befintliga mål. Intervjuer och enkäter samt

inkluderar även övergripande målsättningar och indikatorer för

samtal med bolagets medarbetare, ledning och styrelse har använts

att mäta koncernens arbete på de områden K-Fastigheter idag

för att sammanställa synpunkter från bland andra ägare, långivare,

bedöms kunna skapa störst effekt och samhällsnytta till gagn

samarbetsparter och medarbetare.

för koncernens intressenter. Läs mer på om måluppföljning och
K-Fastigheters bidrag till FN:s Agenda för 2030 på sid 129.
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Från och med den 1 januari 2021 ingår verksamheten i Finja Prefab
AB i K-Fastigheter-koncernen. Finja Prefab AB har publicerat bolagets
hållbarhetsrapport på sin webbplats, finjaprefab.se.

K-Fastigheter kommer under 2021 att underteckna Global Compact,
FN:s internationella principer riktade till företag kring mänskliga
rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och anti-korruption.
Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga
rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention
mot korruption.
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INTRESSENTGRUPP

DIALOGKANALER

Samhället

- Samarbeten med myndigheter och organisationer
- Lokala samarbeten, löpande dialog för långsiktigt engagemang
- Intressentundersökningar och djupintervjuer

Medarbetare, leverantörer och
samarbetsparter

-

Löpande dialog
Årliga utvecklingssamtal
Internutbildningar
Arbetsplatsmöten
Kommunikation via intranätet
Uppförandekod
Koncernens webbplatser

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
-

Efterlevnad av lagar och regler
Trivsel och trygghet i bostadsområden
Engagemang i lokalsamhället
Energiproduktion och -konsumtion, vattenförbrukning och
klimatanpassning
- Hälsa och säkerhet

-

Trivsel, hälsa och säkerhet
K-Fastigheter som arbetsgivare och arbetsplats
Kompetens, mångfald och jämställdhet
Etik och antikorruption
Produktprestanda ur ett livscykelperspektiv

Hyresgäster

- Löpande dialog i flera kanaler, inkl personliga möten och
sociala medier
- Lägenhetsvisningar
- Kundundersökning, inkl årlig enkät
- Intressentundersökningar och djupintervjuer

-

Kundnöjdhet
Löpande kommunikation
Hållbart och tryggt boende
Energi och utsläpp
Medverkan i social utveckling

Kapitalmarknaden

-

- Ekonomiskt resultat
- Hållbarhet och engagemang för långsiktigt byggande och
förvaltning
- Energi och utsläpp
- Etik och antikorruption
- K-Fastigheter som arbetsplats

Bolagsstämma
Finansiella rapporter
Investerar- och analytikermöten
Koncernens webbplatser
Pressmeddelanden
Intressentundersökningar och djupintervjuer

Under 2021 kommer K-Fastigheter att arbeta vidare och utveckla metodiken för både väsentlighetsanalys och intressentdialog.
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K - FA S T I G H E T E R S R A M V E R K

Hem för många

Hållbart miljötänk
över en livscykel

Långsiktiga relationer

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Väsentliga hållbarhetsfrågor

- Trygghet och trivsel

- Minskad förbrukning av vatten, el och

- Kundnöjdhet
- Medverkan i social stadsutveckling

-

-

- Långsiktigt klimatsmarta byggnadsmaterial

-

- Minimerad materialanvändning
- Reducerat CO2-avtryck
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Finansiell stabilitet och lönsamhet

fossilbaserad energi
-

Oklanderlig affärsetik

Trygg och säker arbetsmiljö
Bra arbetsvillkor och ledarskap

Kompetens och starka värderingar
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Mål att uppnå senast vid utgången av 2023

Reducera CO2-avtryck

Nöjda kunder
-

-

-

Minst 80% av K-Fastigheters tillfrågade hyresgäster ska
vara nöjda eller mycket nöjda med sin lägenhet, hus och
K-Fastigheter
Minst 80% av anmälda fel ska hanteras inom 24 timmar
Omsättning av hyresgäster ska vara lägre än 15%

Social stadsutveckling
-

Kompetens och starka värderingar för
oklanderlig affärsetik

Minst 80% av K-Fastigheters tillfrågade hyresgäster ska
vara nöjda eller mycket nöjda med bostadsområdet och
K-Fastigheters stöd i hyresgästernas eget miljöarbete

-

Effektiv energi- och vattenförbrukning
-

-

Mer än 95% av fastigheternas elförbrukning ska
produceras från fossilfria energikällor
Elförbrukningen i K-Fastigheters kontor och
produktionsanläggningar ska produceras i egna
solcellsanläggningar/med fossilfri energi
Alla nybyggda Lamell- och Punkthus ska få sin
fastighetsel producerad via solceller
Vattenförbrukningen i det totala fastighetsbeståndet
ska minska till snittet för koncernens egenutvecklade
koncepthus

-

-

Alla medarbetare och anlitad personal ska ha för
arbetsuppgifterna relevant utbildning och erfarenhet
Noll rapporterade incidenter av diskriminering

Bra arbetsvillkor
-

Jämfört med 2020 ska kostnaderna för avfall i
förhållande till produktionen i K-Fastigheters
produktionsanläggningar och byggarbetsplatser
minska med 10%

-

K-Fastigheters ansvar omfattar i första hand den egna verksamheten, men koncernen försöker i så stor utsträckning som
möjligt bidra till en positiv utveckling i ett större perspektiv, bland annat genom att ställa krav på leverantörer och utveckla
hållbara bostadsområden.
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Se sid 13 för finansiella mål och utfallet under 2020

Trygg och säker arbetsmiljö

De tio största leverantörerna av byggnadsmaterial ska
vara hållbarhetsbedömda enligt K-Fastigheters
uppdaterade Uppförandekod

Minimerad materialanvändning
-

Noll rapporterade incidenter av korruption inom
K-Fastigheter
Alla medarbetare och anlitad personal ska ha utbildning i
Uppförandekoden

Finansiell stabilitet

Långsiktigt klimatsmarta
byggnadsmaterial
-

Jämfört med 2020 ska K-Fastigheter fördubbla sin
produktion av förnybar energi och använda den el som
produceras till att driva och värma koncernens fordon,
fastigheter och produktionsanläggningar samt sälja
eventuell överskottsenergi

Noll rapporterade incidenter av arbetsplatsolyckor och
skador
Minst 80% av medarbetarna ska vara nöjda eller mycket
nöjda med K-Fastigheter som arbetsgivare
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K - FA S T I G H E T E R S A R B E T E M E D G L O B A L A H Å L L B A R H E T S M Å L
K-Fastigheter vill säkerställa att koncernens arbete bidrar till

Mål 3 – Koncernen har tydliga regelverk och insatser

Mål 11 – Inkluderande och innovativ stadsplanering

en hållbar utveckling både lokalt och globalt. FN:s 17 globala

för att alla arbetsplatser ska vara säkra ur fysiskt såväl

behövs för att göra städerna trygga, säkra och hållbara

hållbarhetsmål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska

som psykiskt perspektiv. Koncernen erbjuder bland

för framtiden. Detta är kärnan i K-Fastigheter och

ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa

annat företagshälsovård, bidrag till friskvårdsaktiviteter samt

något som vi arbetar dagligen för att uppnå. Vi bygger trygga,

klimatkrisen.

insatser för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive

säkra och kostnadseffektiva bostäder för att öka valfriheten och

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

möjligheterna för fler människor.

Alla FN:s 17 hållbarhetsmål är viktiga, men som enskilt bolag
har K-Fastigheter inte möjlighet att lösa de utmaningar som

Mål 5 – För K-Fastigheter betyder detta mål främst att

Mål 12 – Flera av delmålen är självskrivna i

FN beskriver som kritiska för att nå en hållbar utveckling.

vi vill skapa en arbetsmiljö som ger lika förutsättningar

K-Fastigheters dagliga verksamhet och är med i alla

K-Fastigheter kan och vill bidra i de delar där vi bedömer att vi får

och möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer.

bäst resultat och koncernens ledning har valt att fokusera på de mål
där K-Fastigheter idag kan skapa störst effekt och som är relevanta

Mål 7 – K-Fastigheter har en tydlig ambition att öka

för bolagets intressenter.

andelen av förnybar och återvunnen energi, vilket

Nedan motiveras de identifierade målen mer ingående. Målen

produktionsled. Att hantera och minska mängden avfall
och insatsvaror som kemikalier är en kontinuerlig process som gör
oss mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga.

omfattar inköp till våra hyresgäster såväl som våra

Mål 13 – När K-Fastigheter utvecklar bostadsområden

produktionsanläggningar.

analyseras och integreras åtgärder för att hantera

uppdateras vid behov.

effekter av klimatförändringar, exempelvis samarbeten
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

med leverantörer för att reducera påverkan på miljö och klimat,

är grunden för hela K-Fastigheters verksamhet. Vår

vilket inkluderar val av tillverkningsmetoder, transporter och

viktigaste uppgift som arbetsgivare är att skapa en trygg

avfallshantering.

och säker arbetsmiljö för våra medarbetare. Oavsett om de arbetar
på kontor, produktionsanläggningar eller i våra fastigheter ska vi

Mål 15 – När K-Fastigheter planerar nya bostadshus

kontinuerligt se till att arbetsmiljön är så bra som möjligt. Detta

och -områden tas stor hänsyn till den ursprungliga

för att vi är övertygade om att kompetensutveckling, säkerhet och
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naturen på platsen. Grönområden är eftertraktade

bra arbetsvillkor är avgörande för trivsel och engagemang, vilket

av hyresgäster och koncernen strävar efter att återställa/stärka

kommer till nytta för våra hyresgäster.

livsmiljöerna efter färdigställt byggprojekt.
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K - FA S T I G H E T E R S U T G Å N G S P U N K T
området, med arbetsplatser, trafiklösningar och natur, ska bilda bra

optimeras genom att vi känner alla detaljer i byggnadens

och inkluderande boendemiljöer.

infrastruktur.

När K-Fastigheter bygger strävar vi efter hållbara material och

Tillsammans med hyresgäster, medarbetare och samarbetsparter

omgivningar och ett cirkulärt synsätt. Ett hållbart hus avser

arbetar K-Fastigheter för att realisera lösningar som bidrar till

betydligt mycket mer än energieffektivitet. Huset ska produceras

minskat beroende av fossilbränsle och andra faktorer med negativ

på ett ekonomiskt och miljömässigt försvarbart sätt samt fungera

klimatpåverkan parallellt med målen att förbättra kvalitet och

socialt, nu och i framtiden. Våra koncepthus ska kunna användas

kostnadseffektivitet över tid.

och vara funktionella för många generationer. Beräknad livslängd
är omkring 100 år, vilket betyder att den arkitektur, de material och

Klimatavtryck

byggmetoder vi använder i dag blir uppskattade och håller under

Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan står för en

mycket lång tid. Därtill tänker vi redan på planeringsstadiet på hur

betydande del av samhällets totala miljöpåverkan. Enligt Boverket

renoveringar ska kunna genomföras enkelt och att byggnaderna

svarar branschen för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan

kan anpassas för framtidens ändrade behov.

i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets
miljöindikatorer. Dessutom bidrar branschen till utsläpp i

Byggnadens livscykel

Valet av koncepthus är grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi.

andra länder genom import av byggprodukter. Aktörer inom

K-Fastigheters långsiktiga perspektiv är grundläggande för

Även om varje plats är unik kan vi återanvända erfarenheter

bygg- och fastighetsbranschen har stora möjligheter att påverka

koncernens hållbarhetsarbete. Vårt övergripande mål är att

och lösningar från tidigare projekt, rutinerna är väl kända och

klimatutsläpp från byggnader ur ett livscykelperspektiv till exempel

skapa bra boende för många människor. I våra fastigheter ska

fungerande och i kombination med etablerade materialval sker

genom åtgärder inom materialproduktion, transport, energi,

våra hyresgäster kunna skapa sig trygga och säkra hem, må bra

byggnation snabbare och säkrare än genomsnittsprojektet.

uppvärmning, avfall och byggbehov.

och utvecklas. Det handlar om att våra egna byggnader och hela

Avfallsmängder minimeras och förvaltning av färdiga hus

PRODUKTIONSPROCESSEN

RÅMATERIAL
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TRANSPORT

TILLVERKNING

FÖRVALTNING

BYGGPROCESSEN

TRANSPORT

BYGGARBETSPLATS

DEPONIAVFALL

MATERIAL
– Användning
– Underhåll

FASTIGHET
– Energianvändning
– Vattenanvändning

UTDRAG UR K-FAST HOLDING AB:S ÅRSREDOVISNING FÖR 2020

Miljöklassificering
K-Fastigheters egenbyggda fastigheter uppförs med
ambition att klara motsvarande krav som ställs i det svenska
certifieringssystemet Miljöbyggnad Silver, avseende energi,
innemiljö och kemiska ämnen.

i egna produktionsanläggningar kan K-Fastigheter kontrollera

HEM FÖR MÅNGA

processen. Att bygga under tak gör arbetet oberoende av
nederbörd och temperatur. En annan fördel med prefabricerade
tillverkningsmetoder är mer optimerade produkter som kräver
mindre mängd material och även bidrar till färre transporter av

Byggnation och byggmaterial

byggmaterial samtidigt som det är enklare att ta hand om det spill

Att K-Fastigheter bygger koncepthus ger förutsättningar för

som alltid uppstår vid tillverkning. Vidare kan produktionstiden

optimalt resursutnyttjande och säkrar såväl hög kvalitet som

kortas till hälften jämfört med platsgjutna stommar, vilket även

god arbetsmiljö. Genom att använda en standardiserad process i

leder till att de första hyresgästerna kan flytta in i sin nya bostad

egna produktionsanläggningar kan materialförbrukning, logistik

betydligt tidigare än jämförbart platsbyggt objekt.

och andra resurser planeras i detalj, vilket minskar spill, utsläpp,
lagerhållning, effektiviserar flöden och sänker kostnaderna i icke

Den 1 augusti 2020 började nya bestämmelser att gälla för den

värdeskapande delar.

som hanterar bygg- och rivningsavfall. K-Fastigheter uppfyller

Innemiljö

kraven på att sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från

K-Fastigheters samtliga tre koncepthus, liksom uppgraderade

K-Fastigheter bygger med långsiktigt hållbara och kvalitativa

varandra och från annat avfall. Syftet med utsorteringskraven är

lägenheter enligt K-Fast 2.0, byggs i attraktiva och hållbara

material. Koncernens Låghus byggs med trästommar och

att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för

materialval och ytskikt för att skapa trivsamma och hållbara

kärnan i Lamell- respektive Punkthus byggs i betong,

återanvändning och materialåtervinning kan öka.

boendemiljöer. Till exempel utrustas alla bostäder med

ett material som är beprövat, tåligt och säkert med goda

stenbänkskivor i kök och fönsterbänkar samt med energisnåla

klimategenskaper, men som till stor del består av cement som är

Utsläpp

vitvaror där tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och inbyggd

energikrävande vid tillverkningen. Det pågår arbete för att minska

K-Fastigheter rapporterar utsläppsdata för 2020 omfattande Scope

mikrovågsugn är standard.

cementtillverkningens miljöpåverkan, inklusive att återanvända

1, data från egna fordon, baserad på schablonberäkning av faktiskt

betong från byggnader som rivs och ersätta en viss andel cement

förbrukning. För helåret 2020 motsvarade denna förbrukning 111

med slagg.

ton CO2. Sedan 2019 är all fastighetsel från fossilfri produktion.

Genom att bygga prefabricerade byggelement i betong och trä

Indirekt bidrar koncernens verksamhet även till andra utsläpp,

tillämpar för att lyfta standarden på sitt bestånd av äldre

exempelvis i leverantörsledet i samband med betongtillverkning

lägenheter. Basen i K-Fast 2.0 är att säkra kvalitet och långsiktighet

och transporter av material till K-Fastigheters byggarbetsplatser.

i vitala delar som ledningar och stammar samt andra typer av

Kostnadseffektiv renovering och standardhöjning
med K-Fast 2.0
K-Fastigheter har tagit fram ett eget koncept som koncernen

Betong

Betong är ett beständigt material med lång livslängd. En byggnad i
betong byggs vanligen med livslängdsklass om 100 år. Under sin livstid
tar det färdiga betongelementet upp koldioxid från atmosfären. Ungefär
en femtedel av den koldioxid som frigörs vid cementtillverkningen kan
återgå till betongen. Behovet av underhåll är litet för en betongbyggnad,
jämfört med exempelvis trä. Den långa livslängden och det minimala
behovet av underhåll måste beaktas när klimatpåverkan från en
byggnad beräknas.

131

tekniska installationer. Även ytskikt och utrustning anpassas så
K-Fastigheter bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt

att den långsiktiga driftskostnaden kan minimeras på ett sätt som

miljöbalken. Däremot föreligger anmälningsplikt för köldmedier.

möter hyresgästernas förväntan på en modern boendemiljö.

Koncernens hyresgäster kan dock bedriva tillstånds- eller
anmälningspliktiga verksamheter. K-Fastigheter har under 2020

Genom att använda samma materialval som i våra

inte registrerat någon överträdelse mot miljölagstiftning och

nyproduktioner skapar vi också större volymer och bättre

relaterade regler.

förhandlingsförutsättningar för vår inköpsorganisation.
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Energiförbrukning

ingår i energiklass B enligt klassificering från september 2020.

Vattenförbrukning

Efterfrågan på fossilfri energi ökar och K-Fastigheter deltar
i utvecklingen bland annat genom att installera solceller på
lämpliga fastigheter. Från andra kvartalet 2021 installeras solceller
på alla nybyggda Lamell- och Punkthus. Ett annat exempel är
K-Fastigheters produktionsanläggning i Hässleholm som är
självförsörjande på energi från förnybara källor.

K-Fastigheters egenproducerade fastigheter har i genomsnitt 35

I K-Fastigheters egenproducerade hus var vattenförbrukningen 20
procent lägre än i de fastigheter koncernen har förvärvat.

procent lägre energiförbrukning än bolagets förvärvade fastigheter.
Vid upphandling av el väljer bolaget i största möjliga mån de
leverantörer som erbjuder el från förnybara källor, främst vind- och
vattenkraft.
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L Å N G S I K T I G A R E L AT I O N E R
övriga policyer följs upp årligen och har inarbetats i bolagets
interna utbildningssystem. Innehållet i dessa dokument ses också
över årligen, för att överensstämma med bolagets verksamhet och
väsentliga frågor.

Arbetsmiljö
K-Fastigheters mål är att inga arbetsplatsolyckor ska inträffa och
bolaget arbetar förebyggande för att minimera risker i och omkring
arbetsmiljön.

Transparens och etik

Finansiell stabilitet
K-Fastigheter arbetar på ett strukturerat sätt med finansiering,
främst genom konventionella banklån. Belåningsgraden och

En viktig del i K-Fastigheters hållbarhetsarbete är att värna om att
medarbetare och andra representanter såväl i interna som externa
relationer agerar på ett sätt som är förenligt med K-Fastigheters
grundläggande värderingar. K-Fastigheter har därför
implementerat ett flertal styrdokument, såsom en uppförandekod
som behandlar aspekter som hållbarhet, korruption och affärsetik,
vilket inkluderar anti-korruption, samt en visselblåsarpolicy.

mixen av finansiella instrument ska bidra till god värdetillväxt för

Våra medarbetare har en viktig roll i att slå larm om de misstänker

aktieägarna samtidigt som finansiell stabilitet säkerställs.

något som strider mot lagar, andra krav, eller K-Fastigheters etiska

Koncernens ekonomiska redovisning återfinns i

riktlinjer. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om

Förvaltningsberättelsen, sid 63–72.

något har gått fel. Våra medarbetare (inklusive inhyrda) kan på ett
integritetssäkert sätt rapportera potentiella avvikelser genom en

Medarbetares vidareutveckling

från bolaget fristående visselblåsarkanal.

K-Fastigheter har som mål att långsiktigt utveckla varje
medarbetare utifrån individen, verksamheten och i takt med

K-Fastigheters verksamhetssystem/intranät ska förenkla

marknadens framtida behov. Medarbetare som tycker om att gå

den interna kommunikation och viss administration samt

till sitt arbete varje dag är avgörande för bolagets framgång och

öka engagemanget för koncernövergripande områden som

därför är hälsa, friskvård och vidareutbildningar en viktig del i

hållbarhetsfrågor.

anställningsvillkoren.
Under 2020 har inga fall av korruption rapporterats och inte heller
Efterlevnad och kännedom om koncernens Uppförandekod och
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några fall av överträdelser av lagar och regler.
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Mångfald

Sponsring och samhällsengagemang

K-Fastigheter anser att alla oavsett kön, etniskt ursprung,

K-Fastigheter samarbetar med olika aktörer för att skapa

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder,

förutsättningar för hyresgäster att känna sig hemma. Det

könsöverskridande identitet eller funktionshinder ska delta i

inkluderar tydlig information om avtal och andra villkor, snabb

arbetslivet på lika villkor. Det är viktigt att människors lika värde

återkoppling vid eventuella fel i bostaden eller dess omgivning samt

respekteras. K-Fastigheter ser inte olikheten utan personen och

samarbete med parter som kommunen, andra fastighetsbolag eller

det är dennes resultat som är betydelsefullt. K-Fastigheter har

lokala föreningar för att öka engagemang, service och trygghet i

antagit en jämställdhetspolicy med handlingsplan för att uppnå lika

området.

rättigheter och möjligheter bland medarbetarna.
Vi lägger stor vikt vid trygghet och trivsel i och kring våra
K-Fastigheter hade per 31 december 2020 76 medarbetare, varav 21

fastigheter och sponsrar därför ungdomsverksamhet och

kvinnor och 55 män. 28 medarbetare är kollektivanslutna. Under

trygghetsskapande aktiviteter där vi kan finna gemensam grund

2020 har inga fall av diskriminering rapporterats.

för mål och genomförande. Utifrån detta bidrar K-Fastigheter
finansiellt eller med andra resurser.
Några exempel är K-Fastigheters partnerskap med OV Helsingborg
HK i Handbollsskola för alla (HFA), ett samarbete som inkluderar

20

Könsfördelning per åldersgrupp, antal,
per 31 december 2020

handbollsträning, läxhjälp och andra sociala aktiviteter för barn
i åldrarna 7–10 år som bor i utsatta områden i Helsingborg. Mer
information om HFA: www.ovhelsingborg.myclub.se.

18
16

Vi tror att gemenskap och insikt i andra människors villkor är

14

viktiga förutsättningar för att kunna skapa trygghet och respekt

12

för sig själv och omgivande samhälle. Genom ett samarbete med

10

Dandelion deltar K-Fastigheter i ett projekt för maskrosbarn i
Sydafrika. Mer information om Dandelion: www.dandelionchild.nu

8
6

Under 2020 inledde K-Fastigheter samarbete med stiftelsen Her

4

House. Målet är att ge kvinnor bättre förutsättningar att hitta ett

2

tryggt boende efter att de lämnat en kvinnojour. När kvinnor som

0

–29 år

30–39 år

Kvinnor, 21 st
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40–49 år

50– år

Män, 55 st

bott på landets kvinnojourer ska återgå till egen bostad kan bristen
på hyresbostäder vara ett problem. Mer information om Her
House: www.herhouse.se.

F I N J A P R E FA B
Sedan den 1 januari 2021 är Finja Prefab AB en del av
K-Fastigheter. Finja Prefab har hållbarhet högt på sin dagliga
agenda. Bolaget är certifierat enligt ISO 14001:2015, är
med i färdplanen för en fossilfri verksamhet inom Bygg- och
anläggningsbranschen och tar aktivt ansvar för resan mot en
klimatneutral bransch med målet att få en klimatneutral sektor
2045.
Finja Prefab har utvecklat en färdplan för att kunna erbjuda
sina kunder klimatpositiva betongstommar och följer den
oberoende standarden för klimatneutralitet – ISO 14021, vilket
innebär att bolaget kompenserar CO2 till 100 procent. Finja
Prefab klimatkompenserar genom ett biogasprojekt som är
certifierat enligt FN:s CDM (Clean Development Mechanism).
För att kunna erbjuda klimatpositiva stommar kompenserar
bolaget ytterligare 15 procent CO2.

