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VD har ordet
(GRI 2021 2.22)

2021 har varit ett händelserikt år. Antal fastigheter vid årets slut uppgick till 268 stycken jämfört
med 128 stycken vid årets start. Eftersom de nyförvärvade fastigheterna har ett visst eftersatt
underhåll medför förvärvet att energiförbrukningen per kvadratmeter har ökat initialt.
Beståndet har dock en stor potential till förbättring vilken vi kommer att ta tillvara. Vi vet att den
mest hållbara byggnad är den som inte byggs alls och därför är det viktigt att vi inte backar för
utmaningar utan att vi ständigt utvecklar och förbättrar oss själva och vårt fastighetsbestånd.
Den kraftiga tillväxten har även medfört en hög takt i rekrytering och den initiala personalstyrkan om 21 personer har växt till 33 medarbetare vid årets slut.
Ett transaktionsintensivt år innebär inte att hållbarhetsarbetet har stannat av. Under året har
20 stycken nya miljöcertifieringar genomförts och andelen certifierade fastigheter har gått
från 10% till 36%. Det innebär att vi är på god väg mot målet om 90% miljöcertifierade
fastigheter år 2025.
Bygg- och fastighetsbranschen orsakar en betydande klimatpåverkan genom sin energi- och
materialanvändning. Samhällets elektrifiering och urbanisering kan medföra risker för effektbrist i energinäten. Svenska Handelsfastigheter har ett nära samarbete med hyresgästerna där
vi i det dagliga arbetet strävar efter att vara handlarnas bästa samarbetspartner för att nå lägsta
möjliga energianvändning och klimatpåverkan. Ett ökat fokus på resurseffektivitet,
effektminimering och en övergång till förnyelsebar energi medför möjligheter till minskade
driftskostnader, kundnytta och flexibilitet vid en eventuell ökad utsläppsbeskattning.

Lennart Sten, april 2022
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Affärsidé och Strategi
Vår affärsidé är att långsiktigt skapa, förädla och förvalta starka handelsplatser i nära
samverkan med ledande detaljister. Affärsidén avspeglas även i företagets ledord: Erfarenhet,
Långsiktighet och Samverkan. Dessa värden genomsyrar hela verksamheten och bidrar till att
skapa hållbarhet i affärsmodellen genom bland annat nära samarbete med hyresgäster,
kommuner och finansiärer samt lång tidshorisont i fråga om kundrelationer, investeringar och
finansiering. Vi strävar efter att skapa en win-win-win: för miljön, för våra hyresgäster och för
bolaget. Utgångspunkten i hållbarhetsarbetet är att ta fasta på bolagets styrkor och stärka
affären utifrån synen att miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet skapas genom att
tillvarata de möjligheter vi själva kan påverka.
Fokus för bolagets affär är enbart handelsfastigheter. Ett särskilt fokus ligger på fastigheter i
externa handelslägen och enheter över 2500 kvm medan köpcentrum, gallerior eller
fastigheter i citylägen inte omfattas av bolagets strategi.
En handelsplats ska i första hand ha en stark livsmedelsbutik som ankarhyresgäst. Svenska
handelsfastigheter etablerar och vidareförädlar handelsplatser i nära samarbete med
detaljhandelskedjor och kommuner.

Svenska Handelsfastighet er i siffror
FASTIGHETER

268
VAKANSGRAD

14,2

MDSEK

VIKTAD HYRESDURATION
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Intressentdialog
(GRI 2021 2.29)

De intressenter som företaget identifierar som särskilt väsentliga att föra dialog med är de som
har störst påverkan på bolagets verksamhet eller som påverkas mest av bolagets verksamhet.
De intressenter som bedöms som särskilt väsentliga är;

Hyresgäster
Svenska Handelsfastigheters hyresgäster består i
huvudsak av ledande detaljister inom dagligvaruhandel
och lågprissegment.

Ägare
Figur 1 Hyresgäststruktur

Svenska Handelsfastigheters största ägare är
Fjärde AP-fonden, Kåpan pensioner, Länsförsäkringar Liv,
VD Lennart Sten och vice VD Thomas Holm.

Finansiärer
Bolagets finansiering består till 37% av gröna obligationer och 63% banklån
fördelat på 5 olika banker.

Medarbetare
Per årsskiftet hade bolaget 33 medarbetare fördelat på 5 olika kontor i
Stockholm, Helsingborg, Borlänge, Örnsköldsvik och Kalmar. 48% av
medarbetarna var kvinnor och 52% män.

Kommuner
Bolaget har fastigheter i 137 kommuner vilket motsvarar ca 47% av
Sveriges kommuner. Figur 2 visar den procentuella värdefördelningen i de områden där störst fastighetsvärde är allokerat.

Leverantörer
De leverantörer som bedöms vara särskilt väsentliga för
bolaget är driftentreprenörer som utför översyn och underhåll
i bolagets fastigheter, byggentreprenörer som bolaget anlitar
vid ny- och ombyggnation samt bolagets externa
ekonomifunktion.
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Samhället
Handel är en betydelsefull del i samhällets infrastruktur och bolagets handelsplatser ska skapa
värde för lokalsamhället. Nära dialog med kommuner i den demokratiska processen är viktig
vid såväl nyetableringar som vidareutveckling av befintliga handelsplatser.
Syftet med intressentdialog är både att informera och att tillvarata intressentgruppernas
intressen för att utveckla bolaget och kontinuerligt skapa värde och bidra till hållbara
relationer. Svenska Handelsfastigheter bemöter samtliga intressenter med respekt och
värdighet. Bolaget strävar efter att vara en närvarande och aktiv samarbetspartner och dialog
sker i olika forum.
Förvaltningsorganisationen för en kontinuerlig dialog med hyresgäster och leverantörer.
Bolaget besöker samtliga hyresgäster minst två gånger per år och arbetar för hög kvalité på
hyresgästmöten. Som komplement till detta planerar bolaget att införa regelbundna och
systematiska kundundersökningar. För närvarande sker kundenkäter i samband med
miljöcertifieringar av fastigheter.
Dialog med samhälle och kommun sker både i de öppna planprocesserna och genom det av
bolagets startade samarbetsprojektet ”Stadskärna 2050”. Bolaget arrangerar kapitalmarknadsdagar för finansiärer och har tät kontakt med banker. Med medarbetare sker dialog i
organiserad form genom regelbundna medarbetarsamtal och bolaget främjar en öppen kultur
där medarbetare uppmuntras att dela med sig av synpunkter och önskemål.
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Aktiviteter och värdekedja
(GRI 2021 2.6)
Svenska Handelsfastigheter är en långsiktig aktör som förvärvar, förvaltar och förädlar
handelsplatser i samverkan med ledande detaljhandelsföretag. För närvarande finns bolaget
verksamt på den svenska marknaden, men under en del av rapporteringsperioden innehades
ett bestånd i Norge.
För att skapa ändamålsenliga handelsplatser som skapar värde för hyresgäster, kommunen
och konsumenter krävs samverkan. Utöver nära dialog och samarbete med hyresgäster och
kommun krävs en väl fungerande samverkan med de leverantörer vars arbete väsentligt bidrar
till att skapa värden. Svenska Handelsfastigheter tar ansvar för sin leverantörskedja och arbetar
för att uppnå hållbarhet i alla led. Det gör bolaget genom att i upphandling av byggprojekt
samt ramavtal inkludera hållbarhetskrav. För nyproduktion är det ett krav att byggnaden ska
uppnå Miljöbyggnad Silver. Bolaget ställer bland annat krav på att leverantörer ska följa
bolagets uppförandekod för leverantörer. Den innehåller krav inom områden som miljö,
arbetsmiljö och affärsetik.
För att skapa värde framåt i värdekedjan samverkar bolaget med hyresgästerna. Samverkan
sker såväl lokalt genom förvaltningsorganisationens kontakt med de enskilda butikshyresgästerna som genom ledningens kontakt med butikskedjorna centralt. Genom att vara lyhörd
och arbeta i samverkan kan säkra, tillgängliga och attraktiva handelsplatser skapas, vilket är till
gagn för såväl hyresgästernas verksamhet som för konsument och samhälle.

Genererat
ekonomiskt värde
(GRI 2016 202-1)

Bolagets aktiviteter påverkar samhällsekonomin genom att det köper tjänster och betalar
leverantörer, betalar skatter, utdelning till ägare och löner, pension och sociala avgifter för
medarbetare. Tabellen visar hur bolagets intäkter har fördelats på olika intressentgrupper
under 2021.
Tabell 1 Genererat ekonomiskt värde
MSEK

Intressenter

2021 Andel (%)

2020 Andel (%)

Skapat värde
Intäkter

Kunder

897

670

Fördelat värde
Löner och ersättning till anställda, sociala avgifter

Medarbetare, stat

Räntor

Finansiärer

Skatter

staten

Utdelning

Ägare

Övriga rörelsekostnader

Leverantörer

Behållet ekonomiskt värde

6

41

5%

33

5%

159

18%

192

29%

75

8%

44

7%

253

28%

40

6%

233

26%

162

24%

137

15%

200

30%

Övergripande ställningstaganden
(GRI 2021 2.28)

De globala målen för hållbar utveckling

United Nations Global Compact

År 2015 skrev världens nationer på Agenda 2030
som inkluderar FN:s 17 mål för hållbar utveckling.
För att nå dessa 17 mål krävs en gemensam insats
på såväl internationell som lokal nivå. Svenska
Handelsfastigheter har därför inkluderat de globala
målen i bolagets hållbar-hetsstrategi. Bolaget
arbetar med flera av de globala målen men har
identifierat fyra stycken som särskilt väsentliga i
relation till bolagets verksamhet och där bolaget
har störst möjlighet att påverka:

Hållbarhetsarbetet på Svenska Handelsfastigheter
utgår från grundläggande värderingar som integreras i
det dagliga arbetet för att säkerställa hållbara beslut i
alla led. Genom att delta på nivå Signatory i UN Global
Compact har Svenska Handelsfastigheter förbundit sig
att stödja De Tio Principerna om mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Science Based Targets initiative (SBTi)
För att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet har
Svenska Handelsfastigheter under 2021 skrivit under
SBTi´s Commitment Letter, Science Based Targets
Initiative är ett ramverk för att sätta vetenskapligt
baserade klimatmål som syftar till att klara målen i
Parisavtalet. Genom att ansluta sig till initiativet har
bolaget gjort ett klimatbokslut för 2020 och har
påbörjat arbetet med att få bolagets klimatmål
verifierade och godkända. Senast 2023 ska bolaget
formulerat klimatmål för 2030 som uppfyller SBTi:s
krav.

7 Hållbar energi för alla
7.2 Öka andelen förnybar energi i världen
11 Hållbara städer och samhällen
11.A Främja nationell och regional
utvecklingsplanering. Främja positiva ekonomiska,
sociala och miljömässiga kopplingar mellan
stadsområden, stadsnära områden och
landsbygdsområden genom att stärka den
nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

Kommande ställningstaganden
12 Hållbar konsumtion och produktion
12.2 Hållbar förvaltning och användning av
naturresurser

Svenska Handelsfastigheter har påbörjat arbetet med
att ESG-certifiera bolaget. Certifieringen bygger på
kriterier för etik inom miljö, social hållbarhet och
bolagsstyrning.

13 Bekämpa klimatförändringarna
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera
klimatförändringar

Under 2022 kommer bolaget att påbörja arbetet med
att kartlägga vad EU Taxonomin ställer för krav på
bolaget och dess fastigheter. Målet är att under 2022
ha en EU taxonomi roadmap klar som även kommer
att synkronisera med bolagetshållbarhetsarbete.

Med utgångspunkt i dessa fyra globala mål har
bolaget identifierat fyra fokusområden för
hållbarhetsarbetet:

resurseffektivitet och klimat

stadsutveckling

antikorruption

ansvarsfulla inköp

Nationella och lokala medlemskap
Utöver internationella ramverk och initiativ är bolaget
medlem i de svenska bransch-organisationerna
Fastighetsägarna och Sweden Green Building Council.
Genom sina dotterbolag engagerar sig bolaget även i
lokala fastighetsägarföreningar. Bland annat är bolaget
representerad i styrelsen för Kungens Kurva
Skärholmen Fastighetsägare Ekonomisk förening och
Knallelands Parkerings Handelsbolag. Genom lokala
engagemang kan bolaget samverka med andra
aktörer och gemensamt skapa värde genom de lokala
handelsplatserna.

.
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Hållbarhetsstyrning
(GRI 3.1)

Ett arbete för att identifiera bolagets faktiska och potentiella påverkan på ekonomi, miljö och
människor genomfördes under år 2019. Bolaget använde sig av extern expertis genom en
hållbarhetsexpert som även sitter i styrelsen för branschorganisationen Fastighetsägarna.
Under arbetet intervjuades flertalet intressenter såsom ägare och medarbetare. Arbetet
resulterade i ett internt ramverk för bolagets hållbarhetsarbete där bolagets fokusområden,
resurseffektivitet och klimat, stadsutveckling, antikorruption och ansvarsfulla inköp och
aktiviteter kopplade till dessa inkluderas.
Bolagets hållbarhetsarbete prioriteras med utgångspunkt i den verksamhet som bedrivs, vilka
intressenter som är berörda och var våra insatser ger störst effekt. Hållbarhetsarbetet tar sin
utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling och bryts sedan i steg ned till operativ
nivå med beskrivning av aktiviteter för att nå målen. Bolaget ställer sig även bakom Parisavtalets klimatmål genom engagemang i SBTi och UN Global Compacts tio principer för
hållbart företagande. Hållbarhetsarbetet ska vara en självklar del av hela verksamheten och
bolaget har en årlig hållbarhetsdag där ledning och medarbetare går genom hållbarhetsmålen,
både kort- och långsiktiga, samt uppdaterar och identifierar vilka aktiviteter bolaget ska
genomföra det kommande året för att nå målen.
Ytterst ansvarar styrelsen för hållbarhetsstrategin där även ESG strategin inkluderas.
Uppföljning av hållbarhetsarbetet utgör en integrerad del i styrelsens löpande uppföljning av
verksamheten och strategin och hållbarhetsmålen ses över och uppdateras årligen.
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Fokusområden och
måluppfyllnad
1. Resurseffektivitet och Klimat
GRI 2016 302-1, 305-1, 305-2

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Bygg- och fastighetsbranschen
orsakar en betydande klimatpåverkan genom sin egen energi och materialanvändning och
genom hyresgästernas verksamheter i lokalerna. Därför är frågan av hög prioritet för Svenska
Handelsfastigheter. För att accentuera vikten av frågan och för att accelerera arbetet har Svenska
Handelsfastigheter satt upp tre mål med ambition om att nå
dessa senast 2025.

Mål 1: Förnybar energi

100%

Bolaget har som mål att 2025 ha 20% egenproducerad förnybar el. Bolaget
köper sedan 2020 uteslutande 100% fossilfri el märkt ”Bra Miljöval”.

grön el

Mål 2: Miljöcertifierat fastighetsvärde
År 2020 genomfördes det första pilotprojektet med miljöcertifiering enligt BREEAM
In use. Pilotprojektet utvärderades och resulterade i ett inriktningsbeslut att certifiera
befintliga byggnader med BREEAM In-Use Very good (eller bättre) och all nyproduktion
med Miljöbyggnad Silver (eller bättre).
Vid ingången av 2021 var 10% av bolagets fastighetsvärde miljöcertifierat.
Under 2021 har arbetet med miljöcertifieringar fortsatt och sammanlagt har
under året 20 st miljöcertifieringar genomförts för ett fastighetsvärde om
3 704 MSEK. Per den 31 december 2021 uppgick certifierat fastighetsvärde
till 5 051 MSEK fördelat på 31 fastigheter. Av det certifierade fastighetsvärdet
per 31 december 2021 var 79% certifierat med BREEAM In use Very good och
resterande 21% med Green Building, Miljöbyggnad Silver eller Miljöbyggnad Brons.

9

36%
gröna
byggnader

2020-12-31

2021-12-31

Mål 2022-

Mål 2025
Andel miljöcertifierat
fastighetsvärde

Andel ej miljöcertifierat
fastighetsvärde

En miljöcertifiering innebär att byggnaden är bättre än vad den måste vara enligt gällande lagkrav.
Kraven för en miljöcertifiering innefattar inte enbart ökade krav på energieffektivitet utan
inkluderar även utökade krav avseende solskydd, ventilation och ljudmiljö vilket bland annat ger
en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i lokalen. I samband med att bolaget miljöcertifierar
fastigheter tecknas gröna hyresavtal. Syftet med det är att tillsammans med hyresgästerna jobba
med bl a. minskad energianvändning genom t ex. utbyte till energieffektiva produkter och se över
avfallshanteringen genom tex. utökning av och förbättrade avfallsfraktioner. I kommande
miljöcertifieringar kommer bolaget att se över och utföra klimatriskanalyser enligt TCFD.

Mål 3: Minska klimatavtrycket och energieffektiviteten
Svenska Handelsfastigheters mål är att senast 2025 reducera koldioxidutsläppen i
fastighetsdriften till noll och nå en energieffektivitet understigande 123 kWh/m²/år. Bolaget har
inga direkta utsläpp (scope 1) då det inte innehar egna bilar, inte köper media direkt för den egna
verksamheten etcetera. Genom driften av bolagets fastigheter skapas ett indirekt utsläpp (scope
2) från köpt fjärrvärme, som Svenska Handelsfastigheter ska reducera till noll. För att nå detta mål
genomför bolaget löpande optimeringar i driften, t ex. drifttider, behovsstyrning, återvinning mm.
När bolaget genomför planerat underhåll undersöker vi förbättringsåtgärder tex
värmeåtervinning, energieffektiva lösningar mm. Bolaget identifierar och genomför lönsamma
investeringar för specifika energieffektiviserings projekt. 100% av all köpt el är Bra Miljöval och
bolaget efterfrågar fjärrvärme märkt med Bra Miljöval från våra fjärrvärmeleverantörer. Den
fjärrvärme som levereras av bolagets leverantörer är förnybar eller återvunnen till i genomsnitt
97%.
Tabell 2 Energiförbrukning och utsläpp
2019
Energianvändning från egna abonnemang (MWh)
Energiintensitet* (kWh/m²)
Scope 1 - Direkta utsläpp (kWh/m²)
Scope 2 - Indirekta utsläpp** (tn CO2)
Utsläppsintensitet* (kg CO2/m²)

2020

2021

36 009

36 133

38 879

75

70

72

-

-

-

1 384

1 159

1 131

3,5

2,7

2,5

* Beräknad utifrån den yta som Svenska Handelsfastigheter har förbrukningsunderlag på
** Emmisionsfaktorer är hämtade från respektive leverantör, avser 2020 års faktorer

10

Initiativ inom resurseffektivitet och klimat
Utöver de tre målen pågår även andra hållbarbarhetsinitiativ. Bolagets
solcellsanläggningar producerade 769 MWh el under 2021 vilket utgör

769 MWh

en CO2 besparing på 218 ton. För klimatsmart avfallshantering
använder sig bolaget av Bigbelly som utgörs av uppkopplade, smarta
papperskorgar som möjliggör större kapacitet och färre insamlingar. Av
alla hyresavtal som tecknades under 2021 var 24% med grön bilaga, så

egenproducerad
el

kallade gröna hyresavtal. Bolaget arbetar för att successivt öka andelen
gröna avtal i takt med att andelen miljöcertifierade fastigheter ökar.
Klimatbokslut enligt SBTi har genomförts. Bolaget har beslutat att identifiera
och genomföra nio energiprojekt under 2022-2023,
Bolaget har genomfört en översyn av fastighetsbeståndets exponering för framtida översvämning
till följd av klimatförändringar. Undersökningen har baserats på de hotkartor som Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har arbetat fram för områden som identifierats ha en betydande
översvämningsrisk enligt förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). Av bolagets 268
fastigheter ligger endast två fastigheter inom områden som omfattas av betydande
översvämningsrisk de kommande hundra åren. Under 2022 kommer en utvärdering genomföras
av lämpliga åtgärder för att hantera översvämningsrisken i de två fastigheterna.
För de ytor där Svenska Handelsfastigheter bekostar vattenförsörjning uppgick användningen till
21 l/kvm under 2021. Eftersom det är en förhållandevis låg vattenanvändning samt eftersom
vatten inte är en bristvara i Sverige där bolaget verkar är en minskad vattenanvändning inte ett
fokusområde för bolaget. Insatser för att minska förbrukningen görs ändå i samverkan med
hyresgäster genom tex. utbyte till snålspolande produkter.

2. Anti-korruption
GRI 2016 205-3

Bygg och fastighetsbranschen är en riskbransch när det gäller korruption i form av mutor,
penningtvätt och otillåten konkurrensbegränsning. Svenska Handelsfastigheter finansierar inga
politiska partier och inga politiska bidrag har lämnats under året. Svenska Handelsfastigheter är
mån om att affärer ska gå till på rätt sätt och fäster stor vikt vid det förebyggande arbetet. Bolaget
strävar efter ett transparent företagsklimat och en god affärsetik för att på så sätt minimera risken
för korruption. Genom internkommunikation arbetar bolaget aktivt med att skapa en kultur som
präglas av hög moral, etik och vilja att göra rätt. För att stärka affärsetiken ytterligare har bolaget
tagit fram en uppförandekod som alla anställda ska ta del av. Från och med år 2022 har bolaget
som mål att samtliga medarbetare årligen ska genomgå en utbildning i uppförandekoden.
Lika höga krav som ställs på den egna verksamheten ställs även på leverantörer och samarbetspartners. Därför har bolaget arbetat fram en uppförandekod för leverantörer som bland annat
syftar till att främja god affärsetik och motverka korruption.
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Det är viktigt att oegentligheter som berör bolaget uppmärksammas och utreds så snart som
möjligt. Svenska Handelsfastigheter har implementerat en extern visselblåsarfunktion dit
medarbetare och externa personer anonymt kan göra anmälningar om korruption, oegentligheter
och andra allvarliga risker som kan skada individer, bolaget, samhället eller miljön. Samtliga
meddelanden hanteras konfidentiellt och i enlighet med bolagets fastslagna utredningsprocess.
Denna beskrivs i bolagets riktlinjer för visselblåsartjänsten vilka finns tillgängliga på bolagets
webbsida. Under året har inga bekräftade incidenter av korruption förekommit.

3. Ansvarsfulla inköp
Svenska Handelsfastigheter genomför årligen ett antal ny-, om- och tillbyggnadsprojekt och såväl
byggentreprenader som förvaltningsentreprenader handlas upp externt. Eftersom bygg- och
fastighetsbranschen, utöver korruption, även förknippas med risker inom miljö, arbetsmiljö och
sociala villkor ställer Svenska Handelsfastigheter hållbarhetskrav på leverantörer och strävar efter
att genomföra ansvarsfulla inköp. Vid val av leverantörer ska leverantörernas hållbarhetsarbete
utgöra del av underlag för beslut. Bolaget har en uppförandekod för leverantörer och en
inköpspolicy. Uppförandekoden ställer krav på leverantörer inom områdena affärsetik, miljö och
arbetsmiljö och sociala villkor. Vid samtliga inköp från leverantörskategorier med förhöjda risker
bifogas uppförandekoden till leverantörsavtalet. Inköpspolicyn innefattar interna riktlinjer om hur
hållbarhet ska tas i beaktande vid genomförande av inköp.

4. Stadsutveckling
Företagets tydliga inriktning med spetskompetens inom handel gör oss till en långsiktig
samarbetspartner för kommuner vid stadsutveckling av handel. Ändrade transportmönster skulle
kunna innebära en risk samtidigt som infrastukturlägena skapar goda utvecklingsmöjligheter.
Svenska Handelsfastigheter bidrar till att skapa förutsättningar för hållbara transporter för
besökarna på våra handelsplatser.
Bolagets fastigheter finns i goda infrastrukturlägen för personbilar i många av landets kommuner.
För att underlätta omställningen till fossilfria transporter har vi strategiska samarbeten med flera
leverantörer för utveckling av laddinfrastruktur. Per den 31 december 2021 fanns på bolagets
fastigheter totalt 125 laddplatser fördelade på 12 olika platser runt om i landet. Det innebär att 36%
av bolagets externhandelsplatser utrustats med laddinfrastruktur.
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Svenska Handelsfastigheter är en långsiktig aktör som utvecklar staden i samverkan med andra
fastighetsägare, kommun och kund. Svenska Handelsfastigheter är emellertid inte i gängse
mening en stadsutvecklare, strategi och fokus ligger på utveckling av externa handelsplatser och
dagligvaruhandel i solitära fastigheter.
Det finns ett nära samspel mellan externhandeln och stadskärnans funktion. Dessutom växer de
allra flesta orter i vilka Svenska Handelsfastigheter har närvaro, vilket innebär att handelslägen
som tidigare varit uttalat utanför tätortens centrala delar hamnar i stadskärnans närhet genom
ortens tillväxt. Handelsplatsernas utveckling måste också ske på ett sådant sätt att städernas
uthållighet ökar och en mer cirkulär ekonomi kan främjas. Stadens funktion och långsiktiga
utveckling måste därför beaktas i alla delar vid utvecklingen av handeln samtidigt som handelns
utveckling och stadskärnans framtida roll måste klarläggas. I utvecklingen av handelsområden
samverkar bolaget med andra fastighetsägare genom fastighetsägarföreningar eller genom
bidrag för att utveckla stadskärnan.
Utveckling av tätorter är mycket långa processer som inbegriper såväl visionsarbete som
översikts- och detaljplaner. I syfte att försöka förstå den utveckling som städerna kommer att
genomgå har Svenska Handelsfastigheter tillsammans med Wingårdhs arkitektkontor startat ett
större arbete under namnet Stadskärna 2050. Detta arbete samlar representanter för det
allmänna, akademin och fastighetsägare också inom handel. Syftet är att försöka skapa en vision
om tätortens funktion och vad som kommer att krävas av stadsutveckling över de kommande 30
åren. Med en bättre vision och utvecklingsplan kan arbetet mot ett uthålligt samhälle bedrivas
mer effektivt. En cirkulär ekonomi måste möjliggöras. I detta ingår också att utveckla en förståelse
för hur handelsplatsernas utveckling kan stödja stadens utveckling i samma riktning.
Att människor ska känna sig trygga på allmänna platser är en mycket viktig fråga för Svenska
Handelsfastigheter. Bolaget anlitar externa driftentreprenörer som löpande genomför ronderingar
i bolagets fastigheter. Åtgärder enligt myndighetskrav såsom OVK, köldmedierapportering,
besiktning av hissar och portar med flera utförs. Arbetsmiljöansvaret i byggprojekt delegeras till
entreprenören genom entreprenadavtal. Förutom att låta trygghet och säkerhet vara i fokus vid
utformning och underhåll av dess handelsplatser bidrar bolaget även till trygghet i städerna
genom att stötta Nattvandrarna.
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CASE
Ett av de projekt som bolaget färdigställde under 2021 var ombyggnadsprojektet i Tornby i
Linköping. Bakgrunden till projektet var att en av Svenska Handelsfastigheters största kunder,
Axfood med konceptet Willys, sökte lokaler för etablering i Linköping. Ett vanligt
förhållningssätt när större livsmedelsaktörer etablerar sig i nya lägen är att en helt ny butik
byggs i utkanten av ett område. Svenska Handelsfastigheter hade identifierat fastigheter i
området Tornby där det fanns lokaler i sämre skick med stora vakanser. Bolaget förvärvade
fastigheterna Glaskolven 1 och Glaskolven 6 och har sedan dess renoverat och anpassat
dessa fastigheter åt hyresgäster som Willys, Hitio Gym och Dogman samt byggt nytt åt
Jureskog och Chop Chop. Detta har inneburit ett enormt lyft för handelsplatsen som blivit en
attraktiv och central handels- och mötesplats. Genom att tillvarata befintliga byggnader och
omsorgsfullt förädla med hållbara materialval samt uppföra nya hållbara byggnader och
infrastruktur såsom laddstolpar kan värde skapas för hyresgäster, samhälle och konsument
samtidigt som miljöpåverkan minimeras.
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Medarbetare
(GRI 2021 2.7, 2.8, 2.30, GRI 2016 401-1, 405.1)

Svenska Handelsfastigheters medarbetare bidrar kontinuerligt till bolagets framgång och
utveckling. Medarbetare som är engagerade, motiverade och trivs är nyckeln till en arbetsplats
och ett företag som är hållbart över tid. För att skapa en sådan arbetsplats är företagskultur,
ledarskap och utveckling, arbets-miljö och hälsa, samt jämställdhet och mångfald väsentliga
områden. Arbetet inom dessa områden styrs av bolagets personalpolicy och uppförandekod.
Grunden till en arbetsplats som kännetecknas av engagemang, motivation och trivsel är
företagskultur. Svenska Handelsfastigheter arbetar aktivt med sina ledord – erfarenhet,
långsiktighet och samverkan – med syfte att upprätthålla en företagskultur som genomsyrar
hela verksamheten.
Svenska Handelsfastigheter genomför minst ett individuellt medarbetarsamtal per år där
motivation, målsättningar, och utveckling följs upp. Här ges också feedback, både till chef och
medarbetare samtidigt som utvecklingsmöjligheter identifieras och individuella mål skapas i
samråd. Medarbetare har möjlighet att delta på relevanta utbildningar i samråd med sin
närmsta chef. Ett gemensamt grepp har tagits om utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö,
entreprenad- och hyresjuridik och IT-system. Med start 2022 genomför bolaget även
regelbundna och anonyma medarbetarundersökningar.
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Bolaget värnar om sina medarbetares hälsa såväl genom att verka för en god fysisk, social och
organisatorisk arbetsmiljö som genom att stimulera en hälsosam livsstil. Företaget erbjuder
friskvårdsbidrag till samtliga anställda samt ett försäkringspaket innefattande bland annat
privat sjukvårdsförsäkring. Möjlighet att anpassa arbetstid och arbetsplats efter individens
förutsättningar finns och mötestider anpassas så att det ska vara hållbart för till exempel
föräldrar. Bolaget uppmuntrar anställda att ta ut föräldraledighet och
betalar föräldrapenningtillägg.

93%

Bolaget har under 2021 beslutat om kollektivavtalsanslutning.
Anslutning skedde den 1 april 2022. Samtliga anställda exklusive

av anställda
kollektivanslutna

VD och vVD omfattas av kollektivavtalet vilket motsvarar 93% av
de anställda vid årets slut.
Variation avseende exempelvis kön, ålder och bakgrund är viktig för
bolagets utveckling och konkurrenskraft. Medelåldern vid årsskiftet var

43 år och vi har en jämn könsfördelning totalt i företaget med 48 % kvinnor och 52 % män.
På ledningsnivå var fördelningen 40 % kvinnor och 60 % män.

Tabell 3 Totalt antal anställda och personer i anställningsliknande roll efter kön och region
HK & Region Mitt
Kvinnor
Fastanställda heltid
Projektanställda

Region Syd

Män

Kvinnor

Region Nord

Män

Kvinnor

Totalt

Män

Summa

11

6

2

4

-

4

27

1

1

-

-

-

-

2

Fastanställda deltid

-

-

-

-

-

-

-

Konsult, secondment

2

2

-

-

-

-

4

14

9

2

4

-

4

33

Summa

Under 2021 har i genomsnitt 9% slutat på företaget och 57% har börjat. Bolaget har under året
befunnit sig i tillväxt vilket är orsaken till ökningen av antal anställda. Vid årets slut uppgick
antal anställda till 29 personer varav 2 personer var projektanställda. Projektanställning
tillämpas i de fall då anställningen är kopplad till ett särskilt, tidsbegränsat uppdrag.
Bolaget hade även tre konsulter och en jurist på secondment i anställningsliknande roll. Med
konsulter med anställningsliknande roll avses personer som har ett eget ansvarsområde i
verksamheten med återkommande arbetsuppgifter och vars arbete leds direkt av en chef i
bolaget. Konsulter som är anställda för t. ex byggprojekt eller underhållsåtgärder i
fastighetsbeståndet räknas inte som anställningsliknande roll då bolaget inte direkt leder
arbetet. Dessa grupper klassas istället som leverantörer.
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Tabell 4 Påbörjade och avslutade anställningar under 2021 efter kön, ålder och region
Kön

Ålder

Region

Kvinnor Män <30 år 30-50 år >50 år HK & Region Mitt

Nya medarbetare (antal)
Nya medarbetare (%) 2021
Avslutade anställningar (antal)
Avslutade anställningar (%) 2021

5
8
22% 35%
2
9%
-

1
4%
-

8
35%
2
9%

4
17%
-

8
35%
2
9%

Totalt

Region Syd Region Nord Summa

4
17%
-

1
4%
-

13
57%
2
9%

Svenska Handelsfastigheter ser mångfald som en tillgång och strävar i den mån det är möjligt
efter att medarbetarna ska spegla samhället. Bolaget har bland annat en målsättning om att
bibehålla en könsfördelning som inte är större än 40-60. Medarbetare rekryteras efter
kompetens och har samma rättigheter och möjligheter oavsett etniskt ursprung, sexuell
läggning, livsåskådning, religion, facklig anslutning, funktionsnedsättning, utseende, ålder eller
kön. För att rekryteringen ska ske på ett professionellt sätt där urvalet grundar sig på
kvalifikationer och lämplighet för uppgiften samarbetar Svenska Handelsfastigheter med olika
rekryteringsfirmor. Det råder nolltolerans mot trakasserier, diskriminering och kränkande
särbehandling. Vid eventuella missförhållanden uppmanas medarbetare i första hand att vända
sig till närmsta chef, VD eller personalchef. Bolaget tillhandhåller även en visselblåsarfunktion
för anonym rapportering.
Svenska Handelsfastigheter tillämpar individuell lönesättning och strävar efter rättvis
ersättningsstruktur utifrån kompetens. För att kontrollera att lön inte påverkas av kön räknar
bolaget ut löneskillnader mellan kvinnliga och manliga medarbetare korrigerat för erfarenhet,
utbildning och roll. År 2021 visar analysen att det inte går att identifiera en skillnad i
lönesättning till följd av kön bland bolagets anställda. Bolaget har som mål att bibehålla en
rättvis lönestruktur utan löneskillnader till följd av kön och därför upprepas analysen årligen i
samband med årets lönerevision.
Ett annat nyckeltal som beräknats är årlig kompensationsratio vilket visar bolagets högst
betalda individs ersättning i relation till medianlönen för övriga anställda. Den uppgår för 2021
till 2,61. Förändringen i ersättning mellan 2020 och 2021 för bolagets högst betalda individ i
relation till medianförändringen för övriga anställda under samma period uppgick till 0,02%.
Beräkningen görs utifrån heltidsersättning för samtliga anställda per 2021-12-31.
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Målsammanfattning
2022
Utsläpp

Energimål

Certifiering

- Minska klimatavtrycket till 2,2
kgCO2/kvm
- Aktivt arbeta med energibesparande
åtgärder
- Inventera fastigheternas
mätarstruktur för att kunna följa upp
kraven enligt EU Taxonomin
- Identifiera och genomföra nio
energiprojekt under 2022-2023
- 50% av fastighetsvärdet ska vara
certifierat
- Aktivt arbete i hela bolaget inom ESG

Strategiska mål

2025
- Reducera koldioxidutsläpp till noll för
fastigheternas drift
- Eftersträva grön fjärrvärme
- 20% egenproducerad förnybar el

- 90% av fastighetsvärdet ska vara
certifierat
- Vara ledande aktören för livsmedelsoch externhandelsfastigheter inom
ESG

- 100% av medarbetarna ska genomgå - 100% av medarbetarna ska genomgå
utbildning i bolagets uppförandekod
utbildning i bolagets uppförandekod

Hälsa & social
hållbarhet

- Bibehålla en könsfördelning som inte - Bibehålla en könsfördelning som inte
överstiger 40-60%
överstiger 40-60%
- Noll arbetsplatsolyckor och
- Noll arbetsplatsolyckor och
arbetsrelaterad sjukdom hos
arbetsrelaterad sjukdom hos
medarbetare och leverantörer
medarbetare och leverantörer
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Riskhantering
Väsentlighetsanalys
(GRI 2021 3.1, 3.2, 3.3)
De områden som ingår i bolagets rapportering har valts utifrån att det bedöms föreligga en
signifikant risk eller möjlighet för påverkan av bolaget samt att risken för negativ påverkan eller
grad av påverkan kan påverkas av bolaget. För rapportering krävs också att det finns möjlighet
att följa upp bolagets arbete under året.
Följande områden ingår i bolagets rapportering:
Genererat ekonomiskt värde
Bolagets aktiviteter påverkar samhällsekonomin genom att det köper tjänster och betalar
leverantörer, betalar skatter, utdelning till ägare och löner, pension och sociala avgifter för
medarbetare. Om bolagets aktiviteter skulle leda till att man inte kan fullgöra sina förpliktelser
kan det potentiellt ha en negativ påverkan på intressenter och på samhällsekonomin. En klok
styrning och kompetenta medarbetare är det viktigaste verktygen för att säkerställa att bolaget
fortsätter att leverera ekonomiskt värde. Policydokument såsom t ex finanspolicy är viktiga
styrdokument för att säkerställa att bolaget håller rätt riskprofil. Regelbunden uppföljning av
interna och externa krav från intressenter på lönsamhet och riskprofil säkerställer att önskat
ekonomiskt värde genereras.
Antikorruption
Korruption leder till att politisk, social och ekonomisk stabilitet undergrävs vilket utgör en
grogrund för organiserad brottslighet och leder till minskad ekonomisk tillväxt. Den största
risken för korruption anser bolaget ligga i dess affärsrelationer. Genom policydokument kring
antikorruption och inköp, uppförandekod både för leverantörer och medarbetare samt genom
noggrann utvärdering av samarbetspartners och leverantörer kan bolaget minimera risken att
bidra till korruption. Bolagets visselblåsarfunktion är också ett verktyg för att öka chansen att få
kännedom om eventuella fall av korruption och andra oegentligheter.
Utsläpp
Fastighetsbranschen står för stora utsläpp av koldioxid genom framför allt förbrukning av el,
värme och vatten i byggnader och genom utsläpp vid ny-, till-, och ombyggnationer. Genom
bland annat energieffektiviseringar och miljövänliga materialval kan utsläppen minimeras.
Svenska Handelsfastigheter har satt upp ett mål om att bli koldioxidneutrala i driften till 2025
och arbetar för att successivt minska sina utsläpp och därmed minska sin negativa
miljöpåverkan. Det görs i samverkan med hyresgäster, kommun och andra intressenter då
samverkan leder till ytterligare möjligheter till minskade utsläpp. Uppföljning sker genom att
mäta bolagets energiförbrukning och utsläpp i förvaltningen och i om-, till-, och
nybyggnationer.
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Energi
Fastighetsbolag förbrukar stora mängder energi. Genom energieffektiviseringar och genom att
använda och producera förnybar energi kan bolaget minska sin klimatpåverkan. Bolaget
samarbetar med hyresgästerna för att uppnå en minskad energianvändning och arbetar med
att ställa krav på leverantörer. Genom att mäta energiförbrukningen kan bolaget följa upp
effekten av arbetet.
Efterlevnad av miljölagar
Svenska Handelsfastigheter vill inte orsaka negativ påverkan på människor, miljö eller ekonomi
och är därför mån om att följa miljölagar. Bolaget genomför regelbundna besiktningar för att
säkerställa att myndighetskrav efterlevs och vid behov genomförs utförliga analyser av
bolagets fastigheters miljöpåverkan.
Utvärdering av nya leverantörer
Genom att utvärdera leverantörer utefter sociala och miljömässiga kriterier gynnas hållbara
aktörer på marknaden med positiv påverkan på samhället. Risken att Svenska
Handelsfastigheter genom sina affärsrelationer bidrar till negativ påverkan minskar.
Anställning och arbetsvillkor
Som arbetsgivare har Svenska Handelsfastigheter en påverkan på sina medarbetares hälsa
och välbefinnande. Genom en god arbetsmiljö ökar medarbetarnas välbefinnande och bolaget
kan behålla kompetent arbetskraft. För att uppnå en god arbetsmiljö har bolaget en
personalpolicy som inkluderar riktlinjer avseende bland annat arbetsmiljö, jämställdhet,
konflikthantering, trakasserier och kränkande särbehandling. Bolaget har regelbundna
medarbetarsamtal där dessa frågor diskuteras.

Informationssäkerhet
En extern part (KPMG) genomför årligen en bedömning av Svenska Handelsfastigheters
informationssäkerhet. Utifrån resultaten av 2021 års genomgång inleddes ett
informationssäkerhetsprogram med målet att öka mognadsgraden och minska riskerna inom
identifierade riskområden. En total genomgång av bolagets risker har även skett internt vilket
lett till att nya tekniska lösningar införts och befintliga lösningar har bytts ut eller uppdaterats. I
dagsläget hanteras all bolagets interna data via Google Suite och dess säkerhetssystem.
Även externa leverantörers informationssäkerhet har gåtts igenom vilket resulterat i att
befintliga lösningar har bytts ut hos en kritisk leverantör som hanterar bolagets finansiella data.
Riktlinjer för hur bolagets arbete med informationssäkerhet ska bedrivas återfinns i bolagets
informationssäkerhetspolicy.
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Hantering av negativ inverkan på ekonomi,
miljö och människor
(GRI 2021 2.25-2.26)
Alla affärer är förknippade med hållbarhetsrisker. Bolaget har identifierat de områden där
risken för negativ påverkan är som störst och har infört strategier och internkontroller för att
hantera dessa. Genom att sätta mål och strategier inom de områden där bolaget har störst
påverkan kan bolaget succesivt minska sin negativa påverkan inom de identifierade områdena.
Genom regelbunden uppföljning säkerställs att färdplanen hålls.
En medarbetare som vill lyfta en misstanke eller en risk har möjlighet att göra det till sin chef,
till personalchef eller till VD. En sådan fråga tas på stort allvar av organisationen och utreds
omedelbart. Om brott har skett mot bolagets policy eller om skada mot miljö, människa eller
ekonomi föreligger vidtas åtgärder.
Om en hyresgäst vill lyfta en fråga eller lämna ett klagomål har denna en kontaktperson på
bolaget att vända sig till. Det finns alltid möjlighet att även vända sig till Regionchef,
Fastighetsdirektör eller VD genom att kontaktuppgifter till dessa finns på bolagets hemsida.
Eftersom kontaktuppgifter till samtliga anställda finns publicerade på bolagets hemsida kan
även andra intressenter som saknar kontaktperson alltid hitta kontaktuppgifter och lyfta oro
eller klagomål. Bolaget strävar alltid efter samverkan och dialog. Som komplement till ordinarie
kontaktvägar har bolaget en extern visselblåsarfunktion som finns tillgänglig via bolagets
hemsida. Visselblåsarfunktionen ger anmälaren möjlighet att vara anonym vilket ökar chansen
att misstänkta oegentligheter når bolaget i ett tidigt skede. Visselblåsartjänsten kan användas
av såväl medarbetare som externa parter. Samtliga anställda har fått information och riktlinjer
för visselblåsarfunktionen. Under år 2021 rapporterades inga fall av oegentligheter eller
korruption till visselblåsarfunktionen.

Regelefterlevnad
(GRI 2021 2.27, GRI 2016 307-1)
Under 2021 har inga avvikelser mot lag ägt rum. Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har funnit
att Svenska Handelsfastigheter överträdde de så kallade Takeover-reglerna i samband med
förvärvet av aktierna i Tre Kronor Property Investment AB. Detta var att bolaget inte
informerade om vid vilken nivå hos ett konkurrerande bud som en viss aktieägare i målbolaget
inte längre skulle vara bunden av ett ingånget åtagande att acceptera Svenska
Handelsfastigheters uppköpserbjudande. För detta ådömdes Svenska Handelsfastigheter ett
vite om 1,5 Mkr av disciplinnämnden.
Utöver överträdelsen mot Takeover-reglerna har inga signifikanta böter eller icke-monetära
sanktioner ålagts bolaget under 2021.
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Bolagsstyrning
Styrelse
(GRI 2021 2.9-2.14, 2.16-2.20)
All styrning har som yttersta uppgift att säkra bolagets åtaganden gentemot sina intressenter;
kunder, aktieägare, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare. Svenska
Handelsfastigheter har en hög ambitionsnivå vad gäller bolagsstyrning och internkontroll.
Bolaget har välrenommerade ägare och en erfaren styrelse som består av;

Arja Taaveniku (Kvinna), Styrelseordförande, Icke verkställande
Andra styrelseuppdrag: Polarn O. Pyret (ordf), Svenska Handelsbanken AB, Dunelm Plc
samt Nobia AB
Bo Liffner (Man) Styrelseledamot, Icke verkställande, grundare
Andra styrelseuppdrag: Vectura AB samt Näckström Fastigheter AB
Johan Röhss (Man) Styrelseledamot, Icke verkställande, grundare
Andra styrelseuppdrag: KungSängen Group AB (ordf)
Lennart Sten (Man), Styrelseledamot och VD, grundare
Andra styrelseuppdrag: CLS Holdings PLC (ordf), KlaraBo Sverige AB (ordf) samt
Interogo Holding AG
Thomas Holm (Man), Styrelseledamot och vice VD, grundare
Andra styrelseuppdrag: Postamentet AB samt Regulus Pharma Fas 1 AB

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ordinarie styrelseledamöter.
Styrelseledamöterna utses av bolagets ägare årligen på bolagets årsstämma för tiden intill
dess att nästa årsstämma hålls. Årsstämman är således ett forum där aktieägarna har möjlighet
att vidta åtgärder om de inte är nöjda med styrelsens arbete. Utvärdering av styrelsens arbete
sker av aktieägarna som utvärderar bolagets målsättning och prestation utifrån målsättning.
Styrelseledamöter väljs utifrån deras kompetens där erfarenhet inom fastighetsbranschen,
livsmedelsbranschen och detaljhandeln premieras. Erfarenhet från de marknader som
bolagets kunder verkar på är gynnsamt även för bolagets affär och bidrar på så vis till att skapa
värde för flera av bolagets olika intressenter. Styrelsen inkluderar tre oberoende
styrelseledamöter. Av de fem styrelseledamöterna är samtliga delägare i bolaget och två
stycken är anställda i bolaget och ingår i ledningen.
Under årsstämman beslutar aktieägarna även om ersättning till styrelsen. Från och med 2022
föreslås årsstämman besluta att styrelsens arvode ska länkas till bolagets ESG-rating.
Ersättning till VD och vice VD följer en särskild överenskommelse mellan bolagets ägare och
innefattar en fast månadslön som räknas upp med index varje år samt en rörlig del som är
knuten till ett lönsamhetsmål. Såväl målet som storleken på den rörliga delen är desamma från
år till år. Ersättning till övriga ledande befattningshavare består i en fast månadslön och en
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rörlig resultatbaserad del. Månadslönens storlek och utfallet på den rörliga delen för övriga
ledande befattningshavare beslutas diskretionärt en gång per år av VD.
Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av verksamheten samt den finansiella
rapporteringen och hållbarhetsrapporteringen. Den beslutar om bolagets strategi och
fastställer relevanta mål inom ekonomi, miljö och sociala frågor samt inrättar system för
styrning. Styrelseordförande leder arbetet och bevakar att styrelsen utför sina uppdrag samt
har tillräcklig information för att säkerställa en hög kvalité i styrelsearbetet. Under år 2021 hölls
28 styrelsemöten men till följd av Coronapandemin genomfördes inga särskilda initiativ för att
utveckla styrelsens kunskap. En strategidag hölls emellertid i början av 2022 då olika externa
intressenter bjöds in för att dela med sig av erfarenheter från sina respektive kunskapsområden.
Styrelsen leder hållbarhetsarbetet och ansvarar för bolagets påverkan på ekonomi, miljö och
människor. Mål och strategi inom dessa områden fastställs av styrelsen. Det operativa arbetet
leds av bolagets ledningsgrupp som rapporterar till styrelsen. Rapportering sker kvartalsvis om
inte särskilda händelser föranleder en tätare rapportering. En mer utförlig rapportering kring
företagets påverkan och arbete med relaterade frågor sker årligen i samband med
framtagandet av bolagets hållbarhetsrapport.

Intressekonflikter
(GRI 2021 2.15)
Risk för intressekonflikter finns vanligtvis i all affärsverksamhet där en ägares intresse av ett
visst utfall eller resultat kan vara motstridigt till andra intressenters intressen. För att minimera
risken för intressekonflikter görs alltid en lämplighetsbedömning av styrelse, ledande
befattningshavare och centrala funktioner, samarbetspartners och kunder.
Styrelseledamöter, verkställande direktör, anställda eller dess närstående får inte ha direkt
eller indirekt intresse i, utföra en tjänst till och/eller representera eller förbinda sig att agera för
en tredje part om detta kan antas strida mot bolagets intressen. Vid ett eventuellt
jävsförhållande ska en redogörelse ske till bolagets styrelse som fattar beslut i hur situationen
ska hanteras.
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Policydokument
(GRI 2021 2.23, 2.24)
Svenska Handelsfastigheter tillämpar ett flertal interna riktlinjer och policydokument som
antagits av bolagets styrelse. De utgör en värdegrund som ledning och medarbetare agerar
efter. Genom sina policydokument står Svenska Handelsfastigheter upp för mänskliga
rättigheter. Alla människor har lika värde och bolaget anser att mänskliga olikheter berikar
verksamheten. Bolaget strävar efter ett transparent företagsklimat, en god arbetsmiljö för
anställda såväl som leverantörer som utför arbete åt företaget och en hög nivå på affärsetik.
Trakasserier eller kränkande särbehandling tolereras inte.
Följande policydokument tillämpas på Svenska Handelsfastigheter:
 Finanspolicy
 Hållbarhetspolicy
 Personalbilspolicy
 Pensions- och försäkringspolicy
 Personalpolicy
 Personuppgiftspolicy
 Informations- och insiderpolicy
 Informationssäkerhetspolicy
 Inköpspolicy
 IT-policy
 Kvalitetspolicy
 Uppförandekod för leverantörer
 Uppförandekod för medarbetare
De policydokument som bolaget arbetat fram är en viktig del i att hantera de risker inom
ekonomi, miljö, social påverkan och mänskliga rättigheter som bolaget har identifierat som
väsentliga för verksamheten. Därför är det viktigt att bolagets policydokument efterlevs och
tillämpas i alla dess interna och externa aktiviteter och affärsrelationer.
För att säkerställa det får alla nya medarbetare ta del av samtliga bolagets policydokument
och bekräfta att de läst och förstått innehållet. Leverantörer och samarbetspartners tar del av
Svenska Handelsfastigheters uppförandekod för leverantörer vilken bifogas leverantörsavtal.
För att säkerställa att värderingarna efterlevs görs en noggrann undersökning inför inköp,
leverantörsavtal och samarbeten. Försiktighetsprincipen tillämpas i de fall då efterlevnad av
bolagets policydokument inte kan garanteras.
Samtliga anställda och andra som utför arbete för bolaget ska agera i enlighet med bolagets
policydokument. Respektive avdelningschef ansvarar för att policydokument efterlevs och att
eventuella avvikelser rapporteras till VD. Utöver avdelningschefer har även bolagets
personalchef en viktig roll i att säkerställa att bolagets policydokument efterlevs genom att
arrangera utbildningar inom exempelvis arbetsmiljö.
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Om en leverantör eller samarbetspartner bryter mot bolagets uppförandekod för leverantörer
kan detta i allvarliga fall leda till att samarbetet upphör.
Under 2022 genomförs en översyn av bolagets policydokument för att säkerställa att de
fortsatt är i linje med bolagets värderingar och att alla väsentliga risker hanteras. När översynen
är genomförd planerar bolaget att publicera relevanta policydokument på dess hemsida för
ökad transparens.

Externkontroll
(GRI 2021 2.5)
Styrelsen ställer krav på att bolagets årsredovisning och hållbarhetsrapport genomgår en
revision innan publicering. VD säkerställer att så sker. För räkenskapsåret 2021 har KPMG varit
revisor för ovanstående publikationer.

Hållbarhetsrapportering
(GRI 2021 2.3)
Svenska Handelsfastigheters hållbarhetsrapport ges ut årligen i samband med publicering av
bolagets Årsredovisning. Rapporten avser kalenderår. Utformningen av rapporten har skett i
enlighet med GRI:s grundläggande standard för 2021 och väsentliga hållbarhetsområden har
rapporterats i enlighet med GRI 2016.
För frågor om rapporten kontakta CFO Anna Jepson, tel. 072-565 85 23,
anna.jepson@handelsfastigheter.se
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GRI-Index
GENERELLA STANDARDINDIKATIONER (GRI 2021)
Organisation och rapporteringsrutiner (GRI 2021)
2.1

Information om organisationen

ÅrsR 2021 s. 3

2.2

Enheter som omfattas av rapportering

ÅrsR 2021 s. 38-40

2.3

Rapporteringsinformation

s. 25

2.4

Korrigeringar

n.a

2.5

Externkontroll

s. 25

Aktiviteter och arbetare (GRI 2021)
2.6

Aktiviteter

s. 6

2.7

Anställda

s. 15-17

2.8

Konsulter

s. 15-17

Bolagsstyrning (2021)
2.9

Styrningsstruktur

s. 22-23

2.10

Sammansättning av styrelse

s. 22-23

2.11

Styrelseordförande

s. 22-23

2.12

Styrelsens roll i styrning av påverkan

s. 22-23

2.13

Delegering av ansvar för att hantera påverkan

s. 22-23

2.14

Styrelsens roll i hållbarhetsrapportering

s. 22-23

2.15

Intressekonflikter

s. 23

2.16

Kommunikation av farhågor

s. 22-23

2.17

Kollektiv kunskap inom styrelsen

s. 22-23

2.18

Utvärdering av styrelsens arbete

s. 22-23

2.19

Ersättningspolicy

s. 22-23

2.20

Process för att besluta om ersättning

s. 22-23

2.21

Årlig total compensation ratio

s. 17

Strategier, policyer och rutiner (2021)
2.22

Uttalande från VD

s. 2

2.23

Policyåtaganden

s. 24-25

2.24

Embedding policy comittments

s. 24-25

2.25

Processes to remediate negative impacts

s. 21

2.26

Mekanismer för synpunkter och visselblåsning

s. 21

2.27

Regelefterlevnad

s. 21

2.28

Medlemskap

s. 7

Intressentengagemang (GRI 2021)
2.29

Intressentdialog

s. 4-5

2.30

Kollektivavtal

s. 16
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Urval av väsentliga hållbarhetssområden (GRI 2021)
3.1

Väsentlighetsanalys

s. 8, 19

3.2

Lista hållbarhetsområden som inkluderas i rapportering

s. 19-20

3.3

Hantering av hållbarhetsområden

s. 19-20

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSOMRÅDEN (GRI 2016)
202-1

Genererat ekonomiskt värde

s. 6

205-3

Antikorruption

s. 11-12

302-1

Energianvändning inom organisationen

s. 10

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

s. 10

305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

s. 10

307-1

Efterlevnad av miljölagar

s. 21

401-1

Nyanställda och personalomsättning

s. 16-17

405-1

Mångfald och lika möjligheter

s. 17
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) org. nr 559009-2325

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt
uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 28 april 2022
KPMG AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor

