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VD HAR ORDET

Vår första  
hållbarhetsredovisning

Cerneras förändringsresa innebär att vi går från att vara en fastighets-
förvaltare med fokus på Borås till att bli en nationell fastighetsutvecklare. 
Det medför stora förändringar för vårt sätt att arbeta, men också att 
kraven på oss ökar. Dessa krav kommer från en rad olika intressenter  
– hyresgäster, bostadsrättsköpare, kapitalmarknaden, samhället i  
stort samt inte minst oss själva och våra medarbetare.

Hållbarhet är idag en integrerad del i all affärsverksamhet. Ingen aktör 
kommer runt frågor om exempelvis klimatpåverkan, utsläpp, socialt  
ansvar eller medarbetarnas säkerhet och hälsa. Utöver lagar och regler 
har ett aktivt hållbarhetsarbete blivit en konkurrensfaktor för företag 
som vill attrahera kunder, medarbetare och kapital. Det blir särskilt viktigt 
om man, som vi på Cernera, är på en utvecklingsresa och ska växa.

Under 2021 tog vi därför viktiga steg för att utveckla vårt hållbarhets- 
arbete. Vi förstärkte vår organisation, utbildade oss samt identifierade 
vår påverkan på miljö, samhälle och människor. Detta skedde bland 
annat genom att vi inledde en mer strukturerad dialog med våra 
intressenter. Därefter upprättades vår första väsentlighetsanalys där  
vi bedömde vilka hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för oss 
och våra intressenter.

Utifrån detta arbete har vi formulerat hållbarhetsmål och upprättat 
kpi:er som är kopplade till FN:s globala mål. Allt finns beskrivet i denna, 
vår första, hållbarhetsredovisning. Målen knyts samman i våra fyra över- 
gripande fokusområden fastigheter, ekonomi, samhälle och medarbetare. 
Den övergripande strävan är att minimera vår negativa inverkan på  
miljö och klimat samt att maximera vårt positiva bidrag till människor 
och samhälle.

Precis som med vår övergripande utvecklingsresa, så sker vårt hållbar-
hetsarbete stegvis och vi är bara i början av vårt arbete. Det innebär att 
det fortfarande finns luckor i vår redovisning, det vill säga områden där 
vi ännu inte kommit ända fram. Vi anser dock att värdet av transparens 
samt öppenhet är stort och att rapporteringen i sig kan sporra oss i vårt 
fortsatta arbete. Vi är stolta över de steg vi tagit hittills och är samtidigt 
öppna för dialog som bidrar till att vi utvecklas ytterligare.

Borås i mars 2022

Lars Angwald 
vd Cernera Fastigheter AB
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DET HÄR ÄR CERNERA

Det här är Cernera
Cernera jobbar med något av det viktigaste i människors liv – platserna där vi 
bor och arbetar. Det är här vi spenderar nästan all vår tid. Därför är det vår 
viktigaste uppgift att utveckla fastigheter där vi ger människor och företag för-
utsättningar att nå sin fulla potential. 

Under kommande år ska Cernera växa och fortsätta resan från 
lokal fastighetsförvaltare till att bli en nationell fastighetsutveck-
lare. Vi vill skapa hållbara och välanpassade miljöer där företagets 
kunder trivs och kan utvecklas. 

PROJEKTUTVECKLING

Cerneras ambition är alltid att bygga hållbart med omtanke om 
människor och miljö. Under de senaste åren har vi färdigställt fler 
än 500 bostäder och har ytterligare 93 bostäder i produktion.  
Till detta kommer även 1 649 byggrätter för nya bostäder.
 

FÖRVALTNING 

Cernera förvaltar och utvecklar ytor för alla typer av verksamheter, 
och erbjuder lokaler för företag, kommunala verksamheter och 
andra typer av organisationer. Den totala ytan som vi förvaltar 
uppgår till cirka 71 150 kvadratmeter. Denna yta utvecklas och 
anpassas efter kundernas behov samt önskemål. I det utveck-
lingsarbetet prioriterar Cerneras arkitekter både användbarhet 
och design.

7

16 
KOMMERSIELLA 
FASTIGHETER
Uthyrningsgrad 2021:

80,4%

Fastigheter och 
projekt i siffror

HÅLLBARHETSRAPPORT CERNERA  2021

PROJEKTPORTFÖLJ BOSTÄDER:

1 742 BYGGRÄTTER 
varav 93 BYGGRÄTTER 
i produktion.

1 323 
P-PLATSER
förvaltade i egna
SAMT DELÄGDA  
FASTIGHETER

DET HÄR ÄR CERNERA

n  Cernera ägs till 100 % av Uddetorp  
Invest AB 

n Grundades i mitten av 1980-talet
n  Cernera har sitt huvudkontor i Borås  

och sedan 2021 har vi även ett kontor  
i Stockholm

FAKTA

Extern andel (JV) Cernera

14,1%

85,9%

FÖRVALTAD YTA: 
71 750 m2
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AFFÄRSMODELL OCH ORGANISATIONAFFÄRSMODELL OCH ORGANISATION

En värdeskapande och 
hållbar affärsmodell

EN VÄRDESKAPANDE OCH HÅLLBAR MODELL

Cerneras verksamhet är indelad i två affärsområden – projektut-
veckling och förvaltning. Projektutvecklingen skapar värde genom 
försäljning av bostäder, medan förvaltningen skapar värde genom 
att öka driftnettot i underutvecklade förvaltningsfastigheter, 
samt genom avyttring av färdigutvecklade förvaltningsfastigheter. 
Därutöver har vi gemensamma stabs- och stödfunktioner för 
ekonomi, HR, hållbarhet och marknadsföring. 

SAMSPEL FÖR BÄTTRE VAL

Vår ambition är att integrera hållbarhet på ett tydligare sätt i vår 
affärsmodell. Detta är ett arbete som vi har påbörjat under året  
och som kommer intensifieras framåt. Social, ekonomisk och  
miljömässig hållbarhet är faktorer som ska samspela strukturerat 
för att leda till affärer som minimerar vårt klimatavtryck.  
I det innefattas allt från byggprocessen, val av material till att   
möjliggöra för våra hyresgäster samt bostadsköpare att  
göra hållbara val. 

LÅNGVARIGA FÖRDELAR

En lyckad och tydlig integration av hållbarhet i affärsmodellen ger 
som tidigare nämnts ett minskat klimatavtryck. Men det resulterar 
också i en starkt sammanlänkad kedja med flera faktorer och flera 
långvariga effekter. Det innefattar i synnerhet ekonomisk tillväxt, 
ett viktigt bidrag till samhället och att företagets varumärke 
stärks. Varje enskild del bidrar till att övriga delar förstärks, vilket 
underlättar och skyndar på den positiva riktningen framåt.

Ann-Helen Segota, HR- och hållbarhetschef

”För att lyckas med vår  
strategi att gå från lokal  

fastighetsförvaltare till 
nationell fastighetsförvaltare  

kommer vi att tydligare  
integrera hållbarhet  

i vår affärsmodell.”

 
Transaktionerna ska ha i syfte att 
generera kapital till nya förvärv och 
därmed öka tillväxten.

PROJEKTUTVECKLING

Affärsområdet skapar värde genom: 

– Försäljning av bostäder

FÖRVALTNING

Affärsområdet skapar värde genom: 

–  Öka driftnettot i underutvecklade  
förvaltningsfastigheter 
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VD HAR ORDET EN OMVÄRLD I FÖRÄNDRING

En omvärld 
i förändring 
Vår omvärld och våra marknader är inte konstanta. För att 
kunna driva Cerneras verksamhet och hållbarhetsarbete på 
ett framgångsrikt sätt, förhåller vi oss till både utmaningar 
och möjligheter som uppstår snabbt eller över längre tid.

KLIMATETS INVERKAN PÅ FRAMTIDENS FASTIGHETER

Klimatfrågan är inte ny, men dess inverkan på vår målgrupp blir 
allt tydligare, med ett ökat fokus på hållbarhet i takt med den 
ökade efterfrågan på bostäder. Åtta av tio svenskar uppger att 
det kommer att vara viktigt att bo miljövänligt och hållbart om tio 
år, vilket stärker hållbarhet som den viktigaste utvecklingsfaktorn 
inom fastighetsbranschen. Många kan också tänka sig att köpa 
en miljöcertifierad bostad, även om alltför få aktivt letar efter en 
hållbar bostad. En utmaning är den förväntade kostnadsbilden,  
då 30 % anser att det är för dyrt att bo mer hållbart. Hållbarhets- 
fokuset visar sig även på mer detaljerad nivå, då varannan svensk 
kan tänka sig att betala extra för solceller och var femte person 
kan tänka sig att göra det för hållbara byggmaterial. Sammantaget 
innebär det för Cernera, och för branschen, att vara lyhörda för 
marknadens tendenser och att fortsatt utforska såväl små som 
stora hållbarhetsfrämjande lösningar i bostäderna. 

PANDEMINS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 

En av covid-pandemins effekter har varit att vi tillbringat avsevärt 
mer tid i hemmet. 55 % av svenskarna anser också att hemmets 
betydelse har ökat. Ett personligt hem har blivit viktigare, men 
det har också uppstått ett ökat behov av en lämplig arbetsplats 
innanför hemmets väggar. 23 % anser att det är viktigt att ha 
en arbetsyta hemma och för Cernera är det därför av stor vikt 
att tillgodose behoven i våra bostäder både med den personliga 
trivseln och arbetsmöjligheter i åtanke. Vi ser också ökade krav på 
lokalanpassningar då fler företag kommer att använda sin kontor 
som samlingsplatser för de sociala samspelet samt aktiva sam- 
arbeten och därmed mindre fokus på kontorsplatser.

BETONG VS TRÄ

Under ett flertal år har debatten kring betong vs trä varit hög-
aktuell vid nybyggnationer. Det förnybara och koldioxidbindande 
träet anses ofta generera mindre utsläpp under byggprocessen, 
samtidigt som betongens förmåga att lagra värme ger möjligheter 
till minskad energiförbrukning. Trots att olika forskningsstudier har 
genomförts i ämnet, är det idag svårt att se något av materialen 
som en självklar generallösning ur hållbarhetssynpunkt. Varje 
projekt har sina omständigheter som påverkar materialvalet och 
Cernera följer noggrant utvecklingen inom området och de nya 
forskningsresultat som publiceras. 

ÖVRIGA KRAV PÅ VÅR BRANSCH

På administrativ nivå finns också flera påverkansfaktorer för 
Cerneras verksamhet. EU:s taxonomi kommer troligtvis införas 
i lagkrav på obligatorisk hållbarhetsrapportering. Syftet är att 
hjälpa investerare att identifiera hållbara investeringar och där-
med öka investeringar i hållbara verksamheter inom EU. Från de 
institutionella investerarna är signalen tydlig: 91 % anser att den 
icke-finansiella analysen har en stor påverkan på deras investe-
ringsbeslut. Cernera måste därför utveckla sin hållbarhetsrap-
portering och kommunikation för att bemöta olika intressenters 
förväntningar och behov av hållbarhetsdata. Dessutom behöver 
företaget förhålla sig till de universella bedömningskriterier för 
hållbarhetsfrågor som har tagits fram av World Economic Forum 
tillsammans med revisionsjättarna PwC, KPMG, EY och Deloitte. 
Att klassificeras som en hållbar verksamhet kommer att ses som 
en självklarhet och ett måste – både för miljön och för själva 
affärsverksamheten. 

”Åtta av tio svenskar uppger att det 
kommer att vara viktigt att bo miljö-
vänligt och hållbart om tio år.”

Varannan svensk 
kan tänka sig att 
betala extra för 
solceller.

55 % av svenskarna anser också 
att hemmets betydelse har ökat. 
Källor: Trendrapport 2021. Svensk Fastighetsförmedling, SBAB, Bostadsrapporten 2030.
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VD HAR ORDET

Vi ska skapa platser där människor trivs,  
oavsett om det är ett hem eller en arbetsplats. 

12

Hållbarhet för Cernera
Hållbarhet för oss innebär att våra fastigheter ska passa in i 
stadsbilden och att de byggs med noga utvalda material och 
metoder som håller länge. Men lika viktigt är att vi alltid har 
ambitionen att vara en aktör som är med och flyttar gränserna 
framåt när det gäller hur vi kan bygga och renovera med en 
minskad klimatbelastning. Det rimmar med vår vision: Ett 
bättre samhälle – en fastighet i taget. Hållbarhetsarbetets 
”varför” är Ett bättre samhälle. Detta inrymmer ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt ansvar, liksom grundidén att tillfreds-
ställa dagens behov utan att äventyra kommande generatio-
ners möjlighet att tillfredsställa framtida behov. En fastighet 
i taget anger hur Cernera tar sig an hållbarhetsfrågorna. Det 
är ett metodiskt och långsiktigt arbete som genomsyrar allt vi 
gör i alla delar av verksamheten. Resultaten av olika insatser 
följs upp kontinuerligt för att se till att bolagets klimatavtryck 
begränsas i så hög grad som möjligt. Vi arbetar också tätt 
tillsammans med kommuner för att kunna utveckla fastigheter 
med långsiktig nytta för samhället.

Även om Cerneras verksamhet utgår från fastigheter och 
lokaler, strävar vi hela tiden efter att den verksamheten ska 
resultera i ett bättre och mer hållbart lokalsamhälle. Detta 
uppnår vi genom att tillsammans arbeta för gemensamma  
mål – både internt och genom att involvera de människor  
och verksamheter som finns i vår närhet.

MER ÄN BARA FASTIGHETER

Vi ser inte på oss själva som enbart ett fastighetsbolag, utan 
också som en samhällsaktör med möjlighet att påverka både 
branschen och den enskilda människan. För att ta tillvara på 
den möjligheten på bästa sätt, måste hållbarhetsarbetet vara 
närvarande i alla led – från val av material och byggprocessen 
ur miljösynpunkt, till faktiska tillgångar för de boende. För att 
skapa gemenskap kan exempelvis utomhuskonst skapas av 
överblivet byggmaterial. Med återbruksrum möjliggör vi för de 
boende att byta saker med varandra. Gemensamma cykel- 
och bilpooler för de boende har blivit en självklarhet i våra 
senaste projekt, liksom digitala informationstavlor i trapp-
husen. Solpaneler och laddstolpar för att göra det smidigare 
att leva fossilfritt är också viktiga insatser. Värt att nämna är 
även vertikal grönska samt gemensamma odlingar som tillför 
både estiska värden och biologisk mångfald. Sist men inte 
minst, har vi gjort en storsatsning för ökad trygghet genom vår 
”huskurage-policy”, som erbjuds alla nybildade bostadsrätts-
föreningar. Policyn går ut på att uppmuntra grannar att larma 
om de märker något som tyder på våld i hemmet. 

HÅLLBARHET FÖR CERNERAHÅLLBARHET FÖR CERNERA
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INTRESSENTER OCH INTRESSENTDIALOG

INTRESSENTER OCH INTRESSENTDIALOGER

Genom samarbete, lyhördhet och öppen dialog med intressenter kan Cernera utveckla sitt 
hållbarhetsarbete och bidra till ett mer hållbart samhälle. En kontinuerlig dialog förs därför 
med samtliga intressentgrupper i olika forum. Cerneras prioriterade intressenter är de  
grupper som i störst utsträckning påverkas av och påverkar Cerneras verksamhet:

•  BOSTADSKÖPARE/HYRESGÄSTER
•  STYRELSE
•  MEDARBETARE

•  SAMHÄLLSAKTÖRER
•  BYGGBOLAG/LEVERANTÖRER
•  INVESTERARE/FINANSIÄRER

Nedan visas huvudsakliga former för dialog, samt intressenternas förväntningar på Cernera.

Bostadsköpare/
hyresgäster

•  Löpande dialog vid projektering   
 av bostäder samt i de olika  
 projektstadierna

• Löpande nyhetsbrev

•  Kundundersökning

•  Vid överlämning av BRF:er

•  Information på hemsida och 
 i sociala medier

•  Trygghetsfrågor

•  Energisnåla tillval

•  Säkra och funktionella lägenheter

•  Källsortering

•  Mobilitet

•  Klagomålshantering

• Effektivisering av energiförbrukningen

•  Löpande dialog och ett aktivt arbete kring  
 anpassning av lokaler för arbetsmiljö,  
 långsiktig förvaltning

• Tillhandahållning av cyklar för mer miljövänlig  
 transportering

Styrelse

Medarbetare

Samhällsaktörer

Byggbolag/ 
leverantörer

Investerare/ 
finansiärer

• Enskilda möten

• Finansiella rapporter

• Styrelsemöten

• Dialog med vd

•  Löpande dialog samt info- och  
dialogmöten

• Regelbundna medarbetarenkäter

• Årliga medarbetarsamtal

• Intranät

• Nätverksmöten

• Workshops

• Enskilda möten

• Varumärkesundersökning

• Byggmöten och enskilda möten

• Samverkan

• Mailledes

• Enskilda möten
• Finansiella rapporter
• Dialog med vd

• Långsiktigt ansvar för avkastning med  
 hänsyn till samhälle, miljö och människa

• Hållbarhetsfrågor

• Ekonomi i balans

•   Vara en arbetsplats där vi arbetar utifrån  
värdeorden kvalitet, ansvar och nytänkande

•  Utbildning för ökad kunskap, engagemang och  
förståelse för hållbarhetsfrågor

• Jämställdhet, mångfald, hälsa och välbefinnande

• Arbetsmiljö

• Cirkularitet

• Samverkansfrågor

• Säkra områden

• Miljöfrågor

•  Fastighetsbranschens ansvar för påverkan  
på invånaren

• Tolkning av regelverk

• Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

• Klimatdeklarationer

• Miljöcertifieringar av byggnader

•  Långsiktigt ansvar för avkastning med hänsyn  
till samhälle, miljö och människa

• Hållbarhetsfrågor
• Ekonomi i balans

INTRESSENTER FORUM FÖR DIALOG VIKTIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR

INTRESSENTER OCH INTRESSENTDIALOG
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MEDARBETARE

SERNEKE VILL VARA HÅLLBARHETSLEDARE 

I november anställde Serneke en hållbarhetschef, Kaia Eichler, 
som ingår i ledningsgruppen. Hon är förankrad i den senaste 
forskningen kring hållbarhet, men kan också bidra med ett stort 
nätverk, samt omsättning av kunskap till konkreta handlingar. 
Sernekes vd Michael Berglin förklarar det övergripande syftet  
med hållbarhetschefsrollen. 
– En bransch som gör så stort avtryck som vi gör måste ligga  
i framkant och vara proaktiva i sitt hållbarhetsarbete. Vi vill ta 
positionen som ledare i branschen och vara konkreta i våra  
handlingar. Därför har vi anställt en hållbarhetschef. 
Berglin betonar också vikten av att bolaget är konkreta i sitt 
hållbarhetsarbete och istället för hållbarhetsstrategi, pratar  
man snarare om en hållbar affärsstrategi. 
– Det handlar om vilka kunder vi jobbar med, hur vi arbetar, vilka 
tjänster vi erbjuder etc. Allt vi gör ska passera hållbarhetsfiltret  
för att kunna göra affärer som skapar värde. 
Hållbarhetsarbetet har också ett starkt personfokus. Serneke  
vill ha de bästa medarbetarna och den nya generationens med-
arbetarna ställer krav på hållbara varumärken. På den materiella 
sidan söker man också efter de bästa lösningarna för framtiden. 
– Branschen behöver bli smartare för att komma framåt i allt från 
hur vi tar tillvara på spillmaterial, hur vi kan återanvända material 
eller hur man skapa cirkularitet i byggprojekt. Vi försöker lära oss 
allt om hur människorna som ska bo och arbeta i husen vi bygger 
vill leva framöver och hur vi ska kunna påverka deras livsstil till att 
bli mer hållbar. Vår kompetens inom hållbar byggnation kommer 
att vara ett mervärde för fastighetsägarna. 

GRÖNT, RELEVANT OCH AGILT 

Serneke rapporterar vilka avtryck de lämnar för att finansiärer ska 
vara beredda att finansiera. Idag upplever de att alla finansiärer 
pratar om ESG-frågor.
– Vi har etablerat ett grönt ramverk för hela vår affär och vi 
redovisar hur stor del av vår orderbok som är grön. Regelverket 
innebär att man ska uppfylla någon av de miljöklassificerade 
märkningarna. 

Sernekes ambition är att den gröna andelen ska bli större, vilket i 
förlängningen kommer innebära att de enbart jobbar med fastig-
hetsägare som vill bygga grönt. För att klara det måste värdena 
för kunderna vara så stora att de väljer att jobba med just Serneke 
och att slutprodukterna blir grönare. 
– En utmaning i arbetet är att vi har långa leveranskedjor i  
branschen, vilket ibland gör det svårt att ha kontroll hela vägen 
över arbetsvillkor och liknande delar. I nuläget mäter och  
kontrollerar vi två UE-led nedåt. Vi gör allt vi kan för att minimera 
exempelvis svart arbetskraft och för att säkerställa arbetsmiljö 
och säkerhet för de anställda. Serneke är tillräckligt stora för  
att vara relevanta, men tillräckligt små för att vara agila.

Inför vår väsentlighetsanalys genomförde vi ett antal intervjuer med företag  
i vår bransch. Syftet var att bättre förstå branschens utmaningar och att lära 
av dem som kommit längre än vad vi har i hållbarhetsarbetet. Ett av de företag 
vi har pratat med är Serneke.

Sernekes 
hållbarhetsarbete 

REPORTAGE:

”Allt vi gör ska passera 
hållbarhetsfiltret ”

Michael Berglin, vd Serneke

REPORTAGE SERNEKE

85%
”Jag känner till Cerneras 

hållbarhetsarbete”

”Jag vill lära mig mer  
om hållbarhet och 
hur jag kan bidra”

85%

”Jag tror att Cerneras 
hållbarhetsarbete gör  

oss starkare”

73%

”Jag vet hur jag  
förväntas bidra till Cerneras 

hållbarhetsarbete”

Cerneras medarbetare ger svar

Vi har även gjort undersökningar bland 
våra medarbetare för att få en bild av hur 
de ser på Cerneras hållbarhetsarbete,
vilket resulterade i följande svar:

81%

70%

” Jag upplever 
kommunikationen kring 

Cerneras hållbarhets- 
arbete som tydlig”
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VÄSENTLIGHETSANALYS HÅLLBARHETSFOKUS OCH MÅL

VISION:

Ett bättre samhälle, 
en fastighet i taget

FASTIGHETER MEDARBETAREEKONOMI SAMHÄLLE

FO
KU

SO
M

RÅ
D

EN

Vår egen verksamhet ska 
vara klimatneutral och  
klimatavtrycket från hyres- 
gäster och leverantörer  
och partners ska minska.

Vi ska vara en jämställd  
arbetsplats där medar- 
betarna har lika förutsätt-
ningar och  inspireras till 
en hållbar vardag.

Vi ska utveckla hållbara  
fastigheter och områden 
där  människor trivs och 
företag  utvecklas.

Vi ska ha en långsiktig  
och sund  tillväxt som 
bidrar till ökat välstånd  
i samhället.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN ANSTÄNDIGA 

ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

LÅ
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G
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A
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30

Cernera genomförde under 2021 sin första  
väsentlighetsanalys. Arbetet baserades på:

•   Identifierade omvärldsfaktorer som påverkar  
fastighetsbranschens hållbarhetsarbete

•   Jämförelser med andra fastighetsbolag

•   Intervjuer med några utvalda intressenter 

Utifrån detta listade Cernera ett antal hållbarhetsfrågor som bedömdes relevanta för bolaget. 
På en workshop med företagets medarbetare adderades ytterligare några frågor. Det samlade 
underlaget utgjorde grund för den väsentlighetsanalys som bolagets ledningsgrupp fastslog. 
De väsentliga hållbarhetsfrågorna är prioriterade utifrån hur viktiga de bedöms vara för 
intressenterna samt hur stor påverkan de har på Cernera. Väsentlighetsanalysen resulterade  
i att Cernera valt att dela in sitt hållbarhetsarbete i fyra fokusområden med tilhörande mål och 
KPI:er. Dessa fyra fokusområdena löper som en röd tråd genom alla avdelningars verksam-
hetsmål som samlas i en övergripande verksamhetsplan.

VÄSENTLIGHETSANALYS

• Avkastning på eget kapital

• Soliditet

•  Antal rapporterade fall  
om misstänkta mutor och 
korruption

Läs mer på sid. 33

• Antal byggstarter per år 

•  Andel bostäder i kollektiv- 
trafiknära lägen

• NKI-resultat

Läs mer på sid. 39

•  Andel partners som är anslutna  
till Färdplan 2045

•  Andel miljöcertifierade  
fastigheter

•  Utsläpp av växthusgaser  
enligt GHG- protokollet

Läs mer på sid. 27

• Andel kvinnor och män bland  
 medarbetare, i ledning samt  
 styrelse

• Sjukfrånvaro

• Arbetsplatsolyckor bland egen  
 personal och leverantörer

• ENPS – rekommendation

Läs mer på sid. 41

KP
I:E

R
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VÄRDEGRUND ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSSTYRNING

Hållbarhetsstyrning 
- strategi, ramverk och nyckelspelare
Cerneras styrelse har höga ambitioner vad gäller att integrera hållbarhet i före- 
tagets affärsmodell och verksamhet. Även om Cernera ännu inte omfattas av  
lagkravet om obligatorisk hållbarhetsredovisning, har styrelsen fattat beslut  
om att en hållbarhetsrapport ska upprättas i enlighet med den internationellt 
erkända standarden Global Reporting Initiative (GRI) Standards. 

Stabil grund för 
framtidens fastigheter

Cerneras affärsidé är att utveckla ytor för bostäder, kontor och handel i attraktiva 
lägen på tillväxtorter i Sverige. Den idén vilar på en grund med tre kärnvärden, fyllda 
med värderingar som har tagit oss dit vi är idag och som leder oss vidare mot vår vision. 

NYTÄNKANDE

Med en trygg förankring i vår pro-
fessionalism vågar vi också tänka 
kreativt för att utveckla både oss 
själva och våra projekt. Vi tänker 
utanför boxen och utmanar gärna 
varandra och våra kunder av den 
enkla anledningen att vi vill att 
resultatet av vårt arbete ska bli 
bättre än tillräckligt. Vår nytän-
kande karaktär innebär också att 
vi provar nya tekniker och arbets-
sätt, men bara efter noggranna 
utvärderingar.

KVALITET

Allt vi gör präglas av kvalitet. Vi 
håller en hög nivå i allt från arki-
tektur och interiör till de material 
vi använder. Men viktigast av allt 
är att vi har medarbetare med 
kompetensen och ambitionen som 
hjälper oss att leverera, varje dag. 
Genom vår lyhördhet och förmåga 
att se våra kunders behov bygger 
vi också goda och långa relationer  
till våra samarbetspartners.

ANSVAR

Vi på Cernera ska alltid uppfattas 
som ett företag som tar ansvar 
för oss själva, vårt arbete och vår 
miljö. Genom att möta våra kunder 
och varandra på ett professionellt 
och ärligt sätt vinner vi förtroende. 
Det förstärks ytterligare av att vi 
alltid väljer etablerade och pålitliga 
samarbetspartners som jobbar 
aktivt med hållbarhet. Vår ekono-
miska rapportering är transparent 
och tydlig.

(Övre raden) Emelie Lindell, Ann-Helen Segota, Mikael Pirs, Lars Angwald. (Undre raden) Martin Svärd, Oskar Malmén.

Under 2021 har Cerneras styrelse fattat beslut om inriktning och 
strategi för bolagets hållbarhetsarbete, vilket även innefattar 
uppföljning som kommer att genomföras årligen. Ansvaret för 
hållbarhetsarbetet har delegerats till företagets vd och det är 
företagsledningen som beslutar om mål, nyckeltal och årliga 
handlingsplaner. Det strategiska och operativa hållbarhetsarbete 
sköts av Cerneras HR- och hållbarhetschef, som också ingår i 
ledningsgruppen. Från och med 2022 kommer Cernera att dela 
på ansvaret för HR och hållbarhet och en hållbarhetsansvarig 
kommer att rekryteras. 

HÅLLBART RAMVERK 

Ramverket för Cerneras hållbarhetsarbete utgörs av flera cent- 
rala komponenter: visionen för vårt hållbarhetsarbete, våra fyra 
fokusområden och de långsiktiga hållbarhetsmålen, med koppling 
till de globala målen. Under 2021 har vi fokuserat på att skapa 
en struktur för vårt arbete, samt för kontinuerlig uppföljning och 
rapportering. För att nå vår långsiktiga ambition och integrera 
hållbarhet i vår verksamhet, kommer årliga hållbarhetsmål och 
aktiviteter tas fram för respektive avdelning och ingå som en del 
i vår verksamhetsplan. Cernera har också ett antal policydokument 
och rutiner som styr det dagliga arbetet. Några av dessa är fram-
tagna av Uddetorp Invest AB och gäller för alla bolag som ingår 
i koncernen, medan några är framtagna specifikt för Cerneras 
verksamhet. Styrdokument revideras årligen av företagsledningen.

CERNERAS STYRDOKUMENT:

• MILJÖPOLICY 

• LEVERANTÖRSPOLICY

Som dotterbolag inom koncernen Uddetorp Invest AB, omfattas 
Cernera av koncernens policydokument.

KONCERNENS POLICYDOKUMENT:

• HÅLLBARHETSPOLICY

• ARBETSMILJÖPOLICY 

• KRISLEDNINGSPOLICY

• LIKABEHANDLINGSPOLICY

• ALKOHOL-, DROG- OCH DOPINGPOLICY

• POLICY AFFÄRSETIK/UPPFÖRANDEKOD

•  POLICY SAMHÄLLSENGAGEMANG, 
SOCIALT ANSVAR OCH SPONSRING

VÅRA MEDARBETARE ÄR NYCKELSPELARE

För oss är det viktigt att varje medarbetare förstår sitt ansvar 
och betydelse för företagets hållbarhetsarbete. Genom medvetna 
val vid både projektering och förvaltning, men även internt på 
kontoret, kan varje medarbetare påverka Cerneras ambition att 
bli en aktör inom fastighetsbranschen som är att räkna med när 
det gäller hållbarhet. 
En viktig aspekt är att öka kunskapen och förståelsen bland våra 
medarbetare vad gäller vilken påverkan vi har som företag och vilka 
krav som ställs på fastighetsbranschen från olika intressenter. 
Därför ger vi våra anställda löpande information och utbildning 
inom hållbarhet och involverar dem i vårt operativa och strategiska 
arbete. Under 2021 har det inneburit flera hållbarhetsutbildningar: 
tre grundutbildningar i hållbarhet, en i miljöbyggnad och en om 
klimatdeklarationer. Vi har även låtit medarbetarna mäta sitt  
klimatavtryck och uppmärksammat den med lägst respektive  
högst klimatavtryck. Syftet var att medarbetarna skulle få 
kunskap om hållbarhet, vad som bidrar till klimatpåverkan och 
öka medvetenheten i att var och en kan påverka mer än vi tror. 
Medarbetarna har också varit delaktiga i arbetet med att ta fram 
hållbarhetsstrategin under året och bland annat deltagit i en 
workshop om vilka frågor som är väsentliga för Cernera utifrån  
ett intressentperspektiv. 

Martin Smith, styrelseledamot Hans-Åke Henriksson, ordförande

Tobias Edenman, styrelseledamot Robert Smith, styrelseledamot
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Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor andel av de klimat- 
påverkande utsläppen i Sverige. Som fastighetsbolag har vi därför 
ett självklart ansvar att utveckla, bygga och förvalta fastigheterna 
på ett sätt som innebär att klimatpåverkan blir så liten som möjligt.

Den senaste IPCC-rapporten från sommaren 2021 visar ett mycket 
tydligt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser 
och ökningen av den globala medeltemperaturen. Det är också 
tydligt att klimatförändringarna redan idag leder till extremväder 
som skogsbränder, stormar och översvämningar. Från Cerneras 
håll ser vi en ökad förväntan från våra intressenter, som kunder, 
medarbetare och finansiärer, på att vi som företag ska redovisa 
vårt klimat- och hållbarhetsarbete på ett mer transparent sätt. 
Målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är 
antaget av världens länder, men vi som företag har ett ansvar att 
vara med och bidra till att det nås. I Sverige har riksdagen beslutat 
att vi ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. 
Detta sker samtidigt som Sveriges befolkning växer, vilket kräver 
fler bostäder och lokaler. En viktig fråga inom vårt miljöansvar är 
därför att minska vårt klimatavtryck så långt det är möjligt, men 
också att underlätta för våra boende och kommersiella hyres- 
gäster att minska sin klimatpåverkan och göra hållbara val.  
Tillsammans kan vi bidra till att miljövänliga lösningar får en  
självklar plats i vardagen. 

SMART PROJEKTUTVECKLING 

Vi strävar efter att bygga hus med bra inomhusklimat och låg 
energianvändning, med hjälp av bra klimatskal och energieffektiva 
installationer. I byggprocessen arbetar vi för att hushålla med 
material och minimera byggavfallet. Förnybar energi främjas både 
i produktionsfasen och när fastigheten är i drift. Vi strävar även 
efter att skapa vackra utomhusmiljöer som präglas av grönska, vi 
samverkar med olika aktörer för att utveckla attraktiva fastigheter 
som tillför värde för omvärlden och vi anlitar entreprenörer som har 
ett dokumenterat hållbarhetsarbete.

ANSVARSFULL FÖRVALTNING

Genom reparationer, uppgraderingar och återförsäljning förlänger 
vi fastighetens livscykel. Belysning och vitvaror byts ut mot energi- 
snåla alternativ och så långt det är möjligt återvinner vi material 
vid till- eller ombyggnation. Ytterligare insatser är installation 
av optimeringssystem för att enkelt styra och ha kontroll över 
energidriften i de fastigheter vi förvaltar och användning av el  
från förnybara källor i våra fastigheter. Med sanering säkerställer 
vi att det inte finns någon PCB eller asbest.

Tillsammans minskar 
vi vår klimatpåverkan

FASTIGHETER
FOKUSOMRÅDE: 

MÅL 2030

Vi ska utveckla attraktiva fastigheter  
som tillför värde för omvärlden. 

VÅR EGEN VERKSAMHET SKA VARA KLIMATNEUTRAL 
OCH KLIMATAVTRYCKET FRÅN VÅRA HYRESGÄSTER,  
LEVERANTÖRER OCH PARTNERS SKA MINSKA. 

GLOBALA MÅL:

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

FOKUSOMRÅDE: FASTIGHETERFOKUSOMRÅDE: FASTIGHETER
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FOKUSOMRÅDE: FASTIGHETERFOKUSOMRÅDE: FASTIGHETER

UNDERHÅLLSPROJEKT 2021

Cernera har flera underhållsprojekt med energieffektivisering som 
tema. Några exempel är:
•  Installation av en luftvattenvärmepump och nya aggregat med  

luftåtervinning, samt spillvattenåtervinning (Källbäcksryd 1:59)
•  Byte av 15 fönster till treglasfönster (Solhem 2)
•  Byte av ett ventilationsaggregat (Forsen 1)
•  Byte av cirkulationspumpar, vatten- och värmepumpar,  

samt 10 fönster (Katrinedal 11)
•  Driftoptimering som resulterat i cirka 15 % lägre förbrukning  

av fjärrvärme och fjärrkyla (Pallas 1)
•  Tilläggsisolering av tak, byte av ventilationsaggregat och  
driftoptimering som resulterat i en besparing på cirka 60 % 
(Kilsund 9)

SAMARBETE MED ÅTERBRUK 

Under året har vi fortsatt vårt samarbete med Återbruk – en 
arbetsplats för individanpassad arbetsträning i form av praktik 
eller arbetsmarknadsanställning inom Borås Stad. De driver också 
Åter i Bruk, som är en bygg- och secondhandbutik. När Cernera 
ska riva en fastighet får de först möjlighet att ta vara på produkter 

och delar av fastigheten som kan återbrukas eller renoveras för 
återanvändning. Det kan handla om dörrar, fönster, handfat etc. 
Under året tog de hand om 2,4 % av allt rivet material.

INTERNT MILJÖARBETE

Även om det är i vår kärnverksamhet, dvs i våra fastigheter, som 
vi kan göra störst skillnad, är det viktigt att vi hushåller med energi 
och resurser på vår egen arbetsplats i våra lokaler. Vid resor och 
transporter ska miljövänliga alternativ väljas för att minimera 
klimatpåverkan. Vi ska ha en modern, energisnål teknikpark och all 
förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en lägre klimatpåverkan. 
Digitala möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att 
kvaliteten blir lidande.

SÅ STYRS ARBETET 

Vår ambition är att hänsyn till miljön ska vara en självklar parameter 
när vi fattar beslut, från styrelse till medarbetare. Miljöansvaret 
tydliggörs i vår miljöpolicy och i vår hållbarhetspolicy (Code of 
Conduct). Under 2021 har vi tagit fram en process för att årligen 
kunna göra en översyn av de miljömål som vi beslutat om, och 
som blir underlaget för en handlingsplan. Processen ser ut  
enligt följande:

SCOPE 1
Direkta utsläpp från  

verksamheten

SCOPE 2
Indirekta utsläpp  

från verksamheten så  
som förbrukning av  
el, fjärrvärme och

 fjärrkyla

SCOPE 3
Indirekta växtgasutsläpp
 utöver inköpt energi som 

sker utanför verksam- 
hetens gränser

• Hur ser vår miljöpåverkan ut? Vilka är våra miljömål?
• Hur går vi tillväga för att nå dem?
• Vad behöver vi göra för att minska vårt klimatavtryck?

Att miljöcertifiera nybyggda fastigheter, och i framtiden även 
befintliga fastigheter, är en metod för att säkerställa att vi arbetar 
aktivt för att minska vår miljö- och klimatpåverkan och att det 
verifieras av en tredje part. Den metoden kommer vi att utveckla 
framåt och under året har majoriteten av våra medarbetare gått 
en utbildning i Miljöbyggnad arrangerad av Sweden Green Building 
Council. Målsättningen är att 100 % av alla nybyggda fastigheter 
ska vara miljöcertifierade år 2025. Vi har också utbildat medarbe-
tare och förberett oss för det nya lagkravet om klimatdeklaration 
för nya fastigheter. 

RISKER OCH RISKHANTERING

I fastighetsbranschen lyfts ofta ökad klimatpåverkan från fastig-
heterna som en risk. Det gäller framförallt vid nybyggnation, men 
även för driften. Klimatförändringarna och dess konsekvenser i 
form av ökade temperaturer och extremväder kan också påverka 
fastigheter. Framöver kommer Cernera att göra en analys av de 
klimatrelaterade riskerna och vilka effekter de har på verksam-
heten och fastigheterna. Ett första steg för att hantera dessa 

risker är att göra en klimatberäkning och ta reda på var klimat- 
påverkan är som störst. Detta görs utifrån det internationellt  
vedertagna Green House Gas Protocol (GHG), som delar in  
utsläppen i tre scope. 2021 har klimatberäkningen gjorts för  
scope 1 och 2, och under kommande år vill vi komplettera med 
scope 3. Utifrån detta nuläge har vi möjlighet att utarbeta en 
plan för hur vi ska nå vårt mål om att bli klimatneutrala till år 2030 
(enligt sid. 19). Att miljöcertifiera fastigheterna är också ett sätt  
att säkerställa att klimatpåverkan hålls nere.  
Vid ny- och ombyggnation  
kommer det också bli allt  
viktigare för Cernera att  
beakta vilka eventuella  
konsekvenser som fastig- 
heten kan drabbas av till  
följd av exempelvis  
temperaturförändringar  
eller extrema väder- 
förhållanden. 
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AV CERNERAS INKÖP AV
BYGG-, INSTALLATIONS- 
OCH ARKITEKTTJÄNSTER
sker från bolag som är anslutna  
till Byggföretagens färdplan 2045 

89 PROCENT

FOKUSOMRÅDE: FASTIGHETERFOKUSOMRÅDE: FASTIGHETER

KPI:ER FASTIGHETER

Kvarteret Lunden är beläget i stadsdelen Bergsäter med gång- 
avstånd till både trivsamma grönområden och Borås centrum. 
Här har Cernera uppfört tre fastigheter i ett projekt som består av 
både bostadsrätter, hyresrätter och en förskola. Miljöambitionerna  
var höga från start och hyresrätterna, samt förskolan har nu 
erhållit certifieringen Miljöbyggnad Silver. 
– Det här är en tydlig markering att vi är engagerade i miljöfrågor 
och vi tänker både på omvärlden och de personer som ska bo och 
vistas i byggnaden, säger Vladimir Stanoev som är chef projekt- 
utveckling på Cernera. Miljöbyggnad Silver innebär att Cernera 
har uppnått silvernivån på ett genomsnitt av de 15 kriterier som 
ingår i certifieringen, exempelvis dagsljus, termiskt klimat och 
miljövänliga materialval. 
– När det gäller energiförbrukningen satsade vi på guldnivån för 
att få en ännu effektivare produkt med lägre kostnader. I regel 
är ju hyresgäster idag mer miljömedvetna och intresserade av 
den här typen av certifieringar, och ser att det är bättre för både 
miljön och inomhusklimatet.

FÖRDELAR OCH UTMANINGAR 

Vilka konkreta mervärden uppstår då för de boende i Lunden?  
En fördel är naturligtvis att energianvändningen blir betydligt 
lägre. Kraven gällande dagsljusinsläpp skapar en ljus och  
behaglig boendemiljö. 
– När det gäller materialval ska de vara loggade och godkända 
i en miljödatabas så att de för all framtid är spårbara. Då kan 
de bytas ut om framtida forskning skulle visa att de har skadliga 

effekter på natur eller människor. Vid sidan av certifieringskraven 
är de blandade upplåtelseformerna i Lunden en annan plusfaktor. 
Det skapar levande fastigheter och optimerar dessutom sats-
ningarna på effektiva och smarta energisystem. Men mixen av 
upplåtelseformerna har också inneburit utmaningar. 
– Med tre olika slutkunder inom ett och samma projekt ställer 
naturligtvis höga krav på samordning av olika funktioner. Vid Lunden 
har vi också närhet till berg och stora höjdskillnader, vilket har 
inneburit en säkerhetsplanering utöver det vanliga. 

CERTIFIERAD FRAMTID

Med inflyttningen avklarad kan nu Lunden även ses som ett 
tydligt startskott för Cerneras fortsatta satsning på certifieringar. 
Ambitionen över tid är att alla hyresrätter inom företaget ska 
miljöcertifieras i enlighet med exempelvis Miljöbyggnad eller  
Svanen. Ett annat konkret exempel på den riktning som Cernera  
har stakat ut är det pågående bostadsrättsprojektet Linnea 
Garden i Uppsala. Även här är byggs bostäderna enligt kraven 
för Miljöbyggnad Silver. För att underlätta för en hållbar vardag 
kommer bland annat cykelverkstad, bilpool och växthus för  
gemensamma odlingar finnas på plats. 
– Det lönar sig i alla avseenden att satsa på energieffektiva 
byggnader och det uppskattas av de som nyttjar dem. Vi har 
också valt att vara aktiva i markanvisningstävlingar med  
certifieringar och det är ett tydligt kvitto på att Cernera ser  
ett mervärde i det här, avslutar Vladimir Stanoev. 

Ljusa rum, moderna planlösningar och attraktivt läge med närhet 
till det mesta – det är några kännetecknen för kvarteret Lunden i 
Borås. Men det är också Cerneras första miljöcertifierade projekt  
– och ett avstamp mot betydligt fler certifieringar. 

Vladimir Stanoev, Chef projektutveckling

Grön milstolpe för Cernera
REPORTAGE:

FÖRVALTAD YTA: 
71 150 m2

* Denna beräkning omfattar: Scope 1: tjänsteresor med egna fordon. Scope 2: fjärrvärme och fjärrkyla. 
Vi kommer utveckla vår klimatberäkning under kommande år och inkludera utsläpp i scope 3.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER ENLIGT  
GHG-PROTOKOLLET: (kg CO2ekv)

SCOPE 1: SCOPE 2:

2 416 415 825
TOTALT

SCOPE 1+2*:

418 241

Utsläppsintensitet
DVS UTSLÄPP (SCOPE 1+2) PER 
BYGGD BTA (KG CO2 EKV/KVM)

4,8

1 AV 5 
PROJEKTFASTIGHETER 
är miljöcertifierade samt 
ingen av Cerneras 
FÖRVALTNINGS-
FASTIGHETER
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Även om antalet kommuner med underskott på bostäder minskade 
något under 2021, är det fortsatt bostadsbrist i en majoritet av 
Sveriges kommuner. För att möta det behov som finns vill Cernera 
genom sin verksamhet bidra till att fler attraktiva bostäder uppförs. 
Det möjliggörs genom en solid ekonomisk grund i företaget.

Genom att bedriva vårt företag på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt vill vi skapa god lönsamhet och en lång-
siktigt sund tillväxt. Det är en förutsättning för expansion av vår verksamhet och för att kunna utveckla nya 
fastigheter – både bostäder och för kommersiellt bruk. Då kan vi också bli en nationell fastighetsutvecklare 
att räkna med. En tydlig trend att beakta är då att investerare och den finansiella sektorn ställer fler krav på 
fastighetsbolag vad gäller hållbarhetsprestanda. Det ekonomiska resultatet och den finansiella ställningen 
är inte längre de enda bärande faktorerna som är relevanta vid beviljande av lån och investeringar. Nu spelar 
det också stor roll vilken hänsyn som tas till exempelvis klimatförändringarna och dess konsekvenser, samt 
hur jämställdhet prioriteras inom bolaget. Cerneras ägare ställer också krav på att bolaget utökar projekt-
verksamheten och målsättningen är att årligen starta i gång nybyggnation av 400 bostäder. 

HÅLLBARA FASTIGHETER FÖR GRÖN FINANSIERING 

Vi ser att vårt ökade fokus på hållbarhet samt energieffektiva och miljöcertifierade fastigheter möjliggör  
för grön finansiering. Det kommer utan tvekan bli en viktig beståndsdel i vår fortsatta expansion. Exakt hur 
detta kommer se ut och i vilken takt är något som kommer klargöras under kommande år. Kopplat till ekonomi 
och finans har vi en rad styrdokument. Dessa behöver ses över och uppdateras under kommande år för att 
integrera hållbarhetsperspektivet. Vi behöver också addera klimat och hållbarhetsaspekter när vi gör vår 
årliga riskanalys för att se vilka ekonomiska konsekvenser eller affärsmöjligheter dessa innebär. Ekonomisk 
rapport och information om vårt finansiella resultat går att finna i vår Årsredovisning 2021.

Långsiktigt sund tillväxt

FOKUSOMRÅDE: EKONOMIFOKUSOMRÅDE: EKONOMI

MÅL 2030

Genom ständig förädling av vår  
affär ska vi skapa stor tillväxt med 
god lönsamhet i vår verksamhet.

VI SKA HA EN LÅNGSIKTIG OCH SUND TILLVÄXT SOM  
BIDRAR TILL ÖKAT VÄLSTÅND I SAMHÄLLET. 

GLOBALA MÅL:

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

EKONOMI
FOKUSOMRÅDE: 
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Hur värderas hållbarhet när det gäller riskanalyser och räntor  
i fastighetsbranschen? Här ger SEB:s Ulf Hansson svar och  
berättar mer om framtida tendenser.

Ulf Hansson är kontorschef på SEB Borås och förmedlar en tydlig 
bild över deras syn på grön finansiering och kravställning på före-
tagskunder framöver. Så kallade ”bruna företag” kommer att få 
det svårare att finansiera sin verksamhet, såvida de inte exempelvis 
vill låna pengar för att göra satsningar som gör dem grönare.  
Spel- eller tobaksbolag tas inte in av SEB och i nuläget får  
krediter inte uträttas till en företagskund utan att frågor ställs om 
hållbarhet. På nationsnivå klassas vissa länder som högriskländer 
utifrån faktorer som antikorruption och mänskliga rättigheter. 
– Banken för dialog kontinuerligt med kunderna för att hela tiden 
förflytta både dem och SEB på den gröna skalan.
 
Ulf Hansson nämner också att hållbarhetsfrågorna kommer att 
påverka möjligheterna till såväl belåningsgrad som ränta för 
fastighetsbranschen. Framöver måste fastighetsägarna motivera 
val som inte är bra för framtiden och redan idag påverkar miljö- 
klassning av fastigheter räntan. Banken kommer också i allt 
större utsträckning ställa krav på materialval och byggtekniker. 
Det kan i slutändan leda till att dessa frågor kommer att påverka 
möjligheten att överhuvudtaget samarbeta med banken.

ANSVAR FÖR HELA KEDJAN

Ulf Hansson noterar att privatkunder börjar få upp ögonen för 
möjligheten till gröna bolån. BRF-köparen driver efterfrågan på 
bostäder och ställer krav på fastighetsägarna. Banken ställer i sin 
tur krav på projektör och byggherre för att säkerställa och värdera 
riskfaktorer. 
– Hållbarhetsfaktorn kommer att vara en av flera faktorer som 
avgör hur banken värderar risken, eftersom den påverkar både 
BRF-köparens köpsug och hur länge fastigheten kommer att stå. 
SEB bevakar också faktorer som antikorruption och andra  
ekonomiska förutsättningar. 
– Har det anlitade byggbolaget schyssta och lagliga arbetsvillkor? 
Banken kräver att byggherren är tillräckligt ekonomiskt stark för 
att kunna ta ansvar för samhället och framtiden. Om fem år  
kommer vi nog att ställa frågor om leverantörskedjan, exempelvis 
hur Cernera kan garantera att deras underleverantörer inte gör 
något som negativt påverkar omvärlden. Utvecklingen kommer 
att gå snabbt och framåt och kraven kommer att öka. Redan  
nu kan vi se att såväl hållbara tillgångar, som gröna fastigheter, 
kommer att ha en bättre värdeutvecklingskurva än icke hållbara 
tillgångar. Detta bland annat på grund av lagkrav, elpriser osv som 
kommer att påverka framåt.

SEB höjer 
kraven

FOKUSOMRÅDE: EKONOMI

”Gröna fastigheter 
kommer att ha en 
bättre värdeutveck-
lingskurva”

Ulf Hansson, kontorschef SEB Borås

Fortsättning >>

REPORTAGE:
För Cernera är affärsetik och ett korrekt och trovärdigt agerande A och O. 
Vår affärsetik grundar sig i ärlighet, öppenhet och etisk korrekthet.

Affärsetik 
– öppenhet och trygghet

FOKUSOMRÅDE: EKONOMI

Vår affärsetiska policy, framtagen av Uddetorp Invest, utgör 
vår uppförandekod. Den hjälper våra anställda att i det dagliga 
arbetet förhålla sig etiskt och känna sig trygga i affärsrelationer. 
Vårt agerande är professionellt och vår professionalism bygger 
förtroende hos våra kunder och andra intressenter. Koden reglerar 
bland annat representation och gåvor, intressekonflikter, före-
tagets egendom och konfidentiell information och tydliggör vår 
nolltolerans vad gäller mutor och korruption. 

Som komplement till den affärsetiska policyn så finns även en 
hållbarhetspolicy som syftar till att tydliggöra att alla medarbetare 
har ett ansvar för hållbarhetsarbetet. Ett av våra mål är att öka 
intresset för hållbarhetsarbetet internt och hos våra samarbets-
partner. Policydokumenten gås igenom med alla nyanställda och 
finns lättillgängliga på vårt intranät. I dagsläget har vi inte någon 
visselblåsarfunktion, då vi är få anställda. Däremot kan eventuella 
oegentligheter tas upp i våra medarbetarundersökningar eller med 
närmsta chef eller HR. 

RISK OCH RISKHANTERING

Då vi inte har tydliga rutiner för uppföljning av vår uppförandekod 
kan det finnas risk att den inte efterlevs så som vi önskar. Framför 
allt gäller det våra leverantörer och samarbetspartners. För att 
minska risken för korruption, brott mot mänskliga rättigheter  
eller annan form av brott mot uppförandekoden, behöver  
vi därför förtydliga våra rutiner för uppföljning,  
ständigt ha frågan om affärsetik uppe  
för diskussion samt utbilda våra  
medarbetare i antikorruption. 
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FOKUSOMRÅDE: EKONOMIFOKUSOMRÅDE: EKONOMI

Cecilia Sjögren är hållbarhetsstrateg på SEB:s Sustainable banking-avdelning som idag består 
av 35 personer. Hon träffar ofta kunder för att utbyta erfarenheter kring hållbarhetsfrågor. 
Nedan följer några av de reflektioner hon delade med sig av till Cernera strax före jul 2021.

•  Större investerare har policys för vilka hållbarhetsfaktorer som ska uppfyllas. Hållbara företag 
kan få bättre investeringar. En av anledningarna är att statistiken visar att ESG-bolagen går 
bättre på börsen. 

•   Bankernas uppgift är att möjliggöra kundernas hållbarhetsarbete. Eftersom bankerna måste 
rapportera enligt lag så krävs underlag till nyckeltalen från deras kunder. Med andra ord: inom 
kort kommer även mindre bolag behöva ha koll på sina utsläpp etc för att kunna möjliggöra 
samarbeten med bankerna kring finansiering mm.

”Även mindre bolag 
kommer behöva ha 
koll på sina utsläpp” 

Cecilia Sjögren, hållbarhetsstrateg SEB

KPI:ER EKONOMI

Vägen till bättre
investeringar

SOLIDITET:

41,7%

ANTAL
rapporterade
FALL OM

0

misstänkta 
MUTOR
& KORRUPTION

Avkastning på 
EGET KAPITAL:
31,6 PROCENT
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Cernera vill vara en del i formandet av en 
trygg, attraktiv och levande stad. På resan  
mot framtidens stad fokuserar vi därför inte 
bara på våra egna fastigheter. Viktigt är  
också stadsmiljön, välbefinnande och att sätta 
de områden vi verkar i på kartan. Först då kan 
vi utveckla hållbara fastigheter och områden 
där människor trivs och företag utvecklas.

Vårt bidrag till ett 
tryggt och hållbart 
samhälle

FOKUSOMRÅDE: SAMHÄLLE

Cernera har vunnit flera markanvisningstävlingar och med byggrätter runt  
om i Sverige är ambitionen att etablera företaget som en nationell fastighets-
utvecklare. Vägen dit går genom att bygga nytänkande bostäder med hög 
kvalitet. Vi ser att vi har möjlighet att vara med och bidra till en positiv samhälls- 
utveckling genom att tänka igenom hur vi bygger, vilka material vi väljer, men 
också genom att utforma miljön runt bostäderna så att det blir tryggare att 
röra sig i området. Att blanda upplåtelseformer och att bygga bostäder och 
samhällsfastigheter i samma kvarter är också viktigt för att skapa levande 
bostadsområden där människor kan mötas.

UNDERLÄTTA FÖR HÅLLBAR LIVSSTIL 

För att göra det enkelt för de boende att leva hållbart har vi satsat på ett  
flertal olika insatser. Återbruksrum är ett sätt att gynna cirkulärt ägande  
mellan de boende. Gemensamma cykel- och bilpooler för de boende har blivit  
en självklarhet i våra senaste projekt, liksom digitala informationstavlor i trapp- 
husen. Solpaneler och laddstolpar finns på plats för att göra det tillgängligt att 
leva fossilfritt, och sist men inte minst, vertikal grönska samt gemensamma  
odlingar för att tillföra etiska värden och biologisk mångfald. I ett av våra senaste 
projekt, Linnea Garden i Uppsala, kommer det i anslutning till cykelpoolen 
finnas en cykelverkstad som ytterligare en morot att använda miljövänliga 
transporter. Ytterligare en satsning är vår ”huskurage-policy” som erbjuds alla 
nybildade bostadsrättsföreningar. Policyn går ut på att uppmuntra grannar att 
larma om de märker något som tyder på våld i hemmet.

FOKUSOMRÅDE: SAMHÄLLE

FOKUSOMRÅDE: 

MÅL 2030

Vi ska överträffa förväntningar och  
erbjuda nytänkande lösningar.

VI SKA UTVECKLA HÅLLBARA FASTIGHETER OCH  
OMRÅDEN DÄR MÄNNISKOR TRIVS OCH FÖRETAG 
UTVECKLAS.

GLOBALA MÅL:

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

SAMHÄLLE

Fortsättning >>
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FOKUSOMRÅDE: SAMHÄLLE

Sponsring är ett viktigt redskap för Cerneras samhällsengagemang. 
Ett exempel på det är samarbetet med Bergdalens IK. Boråsklubben 
har lyckats förena bredd med elit, och driver ett värdegrundsarbete 
för att skapa en miljö för alla. 

Magnus Arvidsson har tillbringat ett flertal år som fotbollsförälder  
i Bergdalens IK och numera har han även klubbens ordförande-
klubba i handen. Han beskriver en växande förening med kvarters- 
klubbskänsla och många positiva drivkrafter. Samtidigt har man 
brottats med samma utmaningar som en majoritet av landets  
föreningar. En av de utmaningarna är unga spelare som slutar 
tidigt med sin idrott – en annan att det ofta saknas en röd tråd 
för att samla och använda de ideella krafter som finns kvar. 
– Ska man driva en förening idag måste man göra det på riktigt 
och inte skarva för mycket. Vi lånar ju egentligen bara våra 
uppdrag och sen lämnar man hela tiden över till andra föräldrar. 
Då måste det finnas en röd tråd som kan hjälpa alla ledare och 
motverka trenden med ungdomar som slutar allt tidigare. 

PÅ OCH UTANFÖR PLANEN

För att skapa en modern och hållbar förening där alla kan vara 
med och bidra, startade Bergdalens IK ett gediget värdegrunds-
arbete. Stödstrukturer för ledare, från fotbollsskola till seniorlag, 

har utformats och nyligen hölls en workshop kring föreningens 
vision och mission. 
– Vi är framme vid några delmål och arbetet med värdegrunden 
fortsätter nu framåt. Det har varit en ren lisa för organisationssjälen, 
för vi behövde verkligen sätta ner foten kring förväntansbilden på 
oss själva. Arbetet har verkligen präglats av ett sunt hållbarhets-
tänk och vi har hittat ett sätt att ta emot alla i föreningen, oavsett 
vilken ambition man har med sin fotboll. 
Magnus nämner också föreningens vilja att få spelare och ledare 
att växa och utvecklas även utanför planens linjer. 
– Som förening lånar vi människor under ganska lång tid. Kan vi 
göra något som får dem att växa som människor och ledare har vi 
gjort något bra för samhället. 

Hållbar taktik  
i Bergdalens IK

REPORTAGE:

FOKUSOMRÅDE: SAMHÄLLE

RISKER OCH RISKHANTERING

Att boende kan uppleva otrygghet i sitt bostadsområde är en av 
de hållbarhetsrelaterade risker som vi har identifierat kopplat till 
vårt fokusområde samhälle. För att hantera den risken behöver vi 
i ett första steg ta reda på hur de boende upplever tryggheten i 
hemmet, fastigheten och bostadsområdet. Ett tillvägagångssätt 
är att mäta trygghetsindex, ett annat att genomföra trygghets-
besiktning av fastigheterna. Utifrån resultatet kan vi sedan vidta 
eventuella åtgärder för att förbättra tryggheten och trivseln i  
våra fastigheter. 

SPONSRING OCH SAMHÄLLSENGAGEMANG 

En annan viktig del i vårt sociala ansvar är sponsring och sam-
hällsengagemang. Genom samhällsnära engagemang och ansvar 
skapar vi långsiktiga och hållbara överenskommelser. Över  
tid kan dessa ha en positiv inverkan på samhället, branschen 
och staden, samt på samhällsutvecklingen. Vi stödjer gärna  
samarbeten som delar samma värderingar som vi; långsiktighet, 
trygghet, engagemang, kvalitet och närhet. Då skapar vi möjlig- 
heter för gemensamma utbyten, samt för samhällsutveckling  
med den attraktiva staden i fokus. För Cernera är det också  
viktigt att stötta jämställda organisationer. Sponsorprogrammen 
ska vara relevanta för våra anställda, våra kunder samt ägare. 
Vi deltar också aktivt för att bidra till ett levande samhälle i nära 
samarbete med näringsliv, kommun och högskola.

SÅ STYRS ARBETET

Vår riktlinje för samhällsengagemang och socialt ansvar är  
framtagen av Uddetorp Invest och gäller för samtliga bolag inom 
koncernen. Sponsring och samhällsengagemang beslutas i  
ledningsgruppen tillsammans med vd för respektive bolag och 
följs upp av marknadschef och/eller hållbarhetschef. Varje år ser 
vi över vårt samhällsengagemang och följer upp om pengarna har 
gått till de ändamål som vi är överens om vid avtalstecknandet.

I DAGSLÄGET SPONSRAR VI  
FÖLJANDE VERKSAMHETER:

BORÅS HOCKEY – BARNVERKSAMHET

BERGDALEN IK – BARNVERKSAMHET

BERGDALEN IK – DAMLAGET ELITETTAN

BRÄMHULT IK – BARNVERKSAMHET

TEAM RINKEBY – TILL FÖRMÅN FÖR 
BARNCANCERFONDEN

IF ELFSBORG – ALL VERKSAMHET 

IF NORRBY – ALL VERKSAMHET 

ELFSBORGS TK – ALL VERKSAMHET 

BORÅS FÄLTRITTKLUBB – ALL VERKSAMHET

Magnus Arvidsson, ordförande Bergdalens IK

Fortsättning >>
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FOKUSOMRÅDE: SAMHÄLLE

AV VÅRA BOSTÄDER 
LIGGER NÄRA

KOLLEKTIV
TRAFIK

100%

FOKUSOMRÅDE: SAMHÄLLE

60
BYGGSTARTER

2021

KPI:ER SAMHÄLLE

VIKTIGA FÖREBILDER

I klubbens framgångsrika damlag, som säsongen 2022 spelar i 
Elitettan, finns Rebecca Ontero och Rocio Ferree. Den förstnämnda 
har nyligen lagt fotbollsskorna på hyllan, men är kvar i rollen som 
sportchef. Hon ger sin bild av klubbkänslan i Bergdalen och hur 
det är att ha ett elitlag i en breddförening. 
– Hade det inte varit så bra miljö och stämning i klubben, hade  
jag nog inte lagt ner så många timmar som jag gör. Vi brukar 
säga att det är en liten klubb med många hjärtan. Sen har vi haft 
ganska många kvinnliga ledare, och det har nog gjort att många 
spelare på flick- och damsidan har knutit starka band till klubben. 
För oss i A-laget har det också betytt mycket att klubben satsar 
på oss, och för de yngre betyder det att det finns förebilder  
på nära håll.

Hon får medhåll från Rocio Ferree, som är både spelare  
och lagledare. 
– Bergdalen har lyckats att ge möjligheter till alla i klubben, från 
dam och herr till de som kommer underifrån i de yngre lagen. Det 
är ju lätt att man blir en egen sektion när man är ett elitlag, men 
förra året påbörjade vi ett arbete med att öka kontakten mellan 
lagen för att visa hur man kan utvecklas och vara förebilder. 
Båda konstaterar också att trenden går mot en mer jämställd 
sponsring inom fotbollen. 
– Intresset ökar och det märks att företag vill stötta damfotbollen 
mer och mer nu. Vi är inte i hamn än och kan kalla det jämställt, 
men det går verkligen åt rätt håll, säger Rebecca Ontero. 
– Damidrott har blivit mer intressant för sponsorer. Dessutom  
är ju betydelsefullt för Borås att ha ett elitlag på damsidan, där vi  
blir marknadsförare för staden, säger Rocio Ferre. 

”Intresset ökar och det 
märks att företag vill 
stötta damfotbollen 
mer och mer nu.”

Rebecca Ontero, sportchef NKI
RESULTAT 

6,74
PÅ EN SKALA

1 AV 10
PÅ FRÅGAN:
Hur troligt är  
det att du skulle  
rekommendera 
en vän att köpa/ 
hyra av Cernera?

”

”
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Cerneras medarbetare är företagets viktigaste resurs. Deras enga-
gemang och kompetens är en absolut förutsättning för att kunna 
bedriva en framgångsrik verksamhet. Vår ambition är att alla ska 
vara stolta över oss som arbetsgivare och att varje medarbetare 
upplever sin bästa tid i livet när de arbetar hos Cernera. 

Under 2021 har Cernera vuxit från 13 till 24 anställda, vilket nästan är en dubblering av personalstyrkan. 
Denna förändring har inneburit ökade krav på struktur, tydlig information och på att skapa laganda. Ett  
fokus under året har varit att knyta samman värdegrundsarbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
För att nå hela vägen dit är det viktigt för oss som företag att visa att vi tar ansvar för hållbar utveckling  
och att vi lever som vi lär. Hörnstenar i det arbetet är skapandet av en gemensam företagskultur och  
formandet av vårt hållbarhetsarbete. Där involverar vi våra medarbetare för att öka deras medvetenhet  
och engagemang vad gäller hållbarhetsfrågor. 

SÅ STYRS ARBETET

VD är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och att arbetsmiljöarbetet efterlevs i Cernera. Varje chef  
är delegerad arbetsmiljöuppgifter för att leda och följa upp personalens välmående enligt lagkrav. 
HR-chefen är samordnande och uppföljande part när det gäller hur arbetsmiljöarbetet efterlevs  
och ser även till att chefer är utbildade för att kunna delegeras arbetsmiljöuppgifter. Alla medarbetare 
förväntas aktivt bidra till ett gott arbetsklimat, följa våra gemensamma rutiner och vara uppmärksamma 
på brister i arbetsmiljön eller på kollegor som inte verkar må bra. Vårt arbetsmiljöarbete utgår från vår 
arbetsmiljöpolicy, uppförandekod och likabehandlingspolicy.

En utvecklande  
arbetsmiljö för alla

FOKUSOMRÅDE: MEDARBETAREFOKUSOMRÅDE: MEDARBETARE

FOKUSOMRÅDE: 

MÅL 2030

Vi ska ha en positiv företagskultur  
och vara en attraktiv arbetsgivare.

VI SKA VARA EN JÄMSTÄLLD ARBETSPLATS DÄR 
MEDARBETARNA HAR LIKA FÖRUTSÄTTNINGAR  
OCH INSPIRERAS TILL EN HÅLLBAR VARDAG.

GLOBALA MÅL:

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

MEDARBETARE

Fortsättning >>
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SÅ FÖLJER VI UPP VÅRT ARBETE 

För att säkerställa en god arbetsmiljö och att våra medarbetare 
uppfattar oss som en attraktiv arbetsgivare följer vi regelbundet 
upp vårt arbete. Regelbundna temperaturmätningar genomförs 
bland vår personal via ett system som heter &frankly. I det kan 
vi göra återkommande mätningar kring engagemang, trivsel och 
hur väl medarbetarna känner till företagets mål, värderingar och 
hållbarhetsarbete. Vi gör också mätningar för att säkerställa att 
vi nått ut med information till alla. Under året har välmående varit 
ett extra stort fokus, då många har arbetat hemifrån. Vi mäter 
även Employee Net Promoter Score (eNPS) för att se hur villiga 
våra medarbetare är att rekommendera oss som arbetsgivare till 
vänner och bekanta. Medarbetarsamtal genomförs en gång per år 
och hälsokontroller vart tredje år. När vi nu är fler än 20 anställda, 
ämnar vi för första gången att göra en lönekartläggning. Syftet 
är att säkerställa att det inte finns några skillnader i lön som kan 
härledas till kön. Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljömål 
sker årligen i ledningsgruppen och arbetsmiljöpolicyn ses över 
årligen och revideras vid behov.

ÅRET SOM GÅTT

Under 2021, liksom 2020, har en del av vårt arbete bestått av  
att hantera coronapandemin, dess restriktioner och den påverkan 
det har haft på vår arbetsplats och på våra medarbetare.  
När pandemin accelererade under våren 2020 upprättade vi  

en krisstab. Vi tog fram rutiner med täta uppföljningar med  
både chefer och personal, samt information till medarbetare  
vid sjukdomsfall på arbetsplatsen. Vi har möjliggjort för våra 
medarbetare att arbeta hemifrån och alla har fått instruktioner 
om vad de bör tänka på vad gäller exempelvis ergonomi och 
belysning. Till de som önskat har ståskrivbord i wellpapp  
skickats till hemmet.

Ett fokusområde har varit varumärkes- och värdegrundsarbetet  
för att få ihop organisationen, genom bland annat flertalet 
workshops kring vår identitet och våra värderingar med alla 
medarbetare. För att öka engagemanget och kunskapen har våra 
medarbetare gått rundtur i våra fastigheter. Då har vi gått igenom 
läget, informerat om vad som gör fastigheten attraktiv och vad 
tanken är framåt. Syftet har varit att bygga stolthet, kännedom 
men även medvetenhet om de utmaningar vi har och vad som 
krävs av oss alla för att ligga i framkant.

FOKUSOMRÅDE: MEDARBETARE

GOD ARBETSMILJÖ I EN EXPANSIV FAS

Vi har under 2021 påbörjat ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
och skapat rutiner för att löpande undersöka, åtgärda och följa 
upp den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. 
Arbetet sker i samarbete med medarbetarna och vid större 
organisatoriska förändringar är även de fackliga organisationerna 
involverade. Då görs också riskanalyser för att se vilka eventuella 
risker som behöver hanteras i samband med förändringen. 
Vi arbetar med ett årshjul där vi har planerat hur vi ska nå ut med 
information, vilka utbildningsinsatser och personalaktiviteter som 
behövs för vår personal, både i grupp och enskilt, för att utveckla 
våra medarbetare i samma takt som Cernera växer. 

Våra chefer har under året fått utbildning i arbetsmiljöarbete  
och vi har även utvärderat våra medarbetares arbetstid för att 
säkerställa en sund arbetsbelastning.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

Cernera är en jämställd arbetsplats där samtliga medarbetare 
alltid ska erbjudas och uppleva samma förutsättningar. Det vill vi 
fortsätta värna om även när vi växer som företag och vi bedriver 
ett aktivt arbete för att främja etnisk mångfald och jämställdhet. 
Att ta avstånd från kränkande särbehandling och diskriminering  
är en självklarhet, men vi ska även på bästa sätt förebygga att

den typen av händelser uppstår. En trygg arbetsmiljö där alla 
respekteras och trivs, skapar vi tillsammans och genom att alla  
tar ansvar för hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen. 

RISKER OCH RISKHANTERING

En av riskerna som är kopplad till vår personal är svårigheten att 
tillgodose vårt rekryteringsbehov och hitta rätt kompetens. Det 
gäller framför allt inom vissa specifika områden då konkurrensen 
bland fastighetsbolagen är stor. Än så länge är vårt varumärke 
starkt och vi har i snitt haft över 80 sökande per tjänst. För att 
hantera denna risk är det viktigt att vi fortsätter att stärka vårt 
varumärke och visar att vi är en attraktiv arbetsgivare. 
I en organisation med stark tillväxttakt är också hög arbets- 
belastning och stress riskområden som noggrant måste bevakas. 
Det hanteras genom tydliga rollbeskrivningar för våra medarbe-
tare så att de ska känna sig trygga med förväntan och prestation. 
Chefer och medarbetare har regelbundna samtal där bland annat 
arbetsbelastningen följs upp. Vi har också utökat mallen för  
medarbetarsamtal med frågor som berör den organisatoriska  
arbetsmiljön. Vi förebygger ohälsa genom att möjliggörande för 
vila, återhämtning samt stöd för fysiska aktiviteter och rätt kom-
petens kring den egna hälsan. I en liten organisation märks det 
oftast tydligt om någon mår bra eller dåligt och därför läggs stor 
vikt vid tidiga signaler. Vi utreder alla fall av ohälsa, olyckor och 
tillbud på arbetet och våra medarbetare har tillgång till företags-
hälsovård via Priserva.

FOKUSOMRÅDE: MEDARBETARE
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FOKUSOMRÅDE: MEDARBETAREFOKUSOMRÅDE: MEDARBETARE

Projektledare tidiga skeden är en ny roll inom Cernera, vilket innebar en 
stor utmaning under inledningsfasen. Jenny Pagmén konstaterar att det 
har underlättats genom en tydlig balans mellan jobb och hemmaliv. 
– Välmående personal är verkligen högsta prioritet inom Cernera.

Bra affärsbeslut kräver gedigna underlag och noggranna analyser. 
Där kommer Jenny Pagmén in i bilden på Cernera. Hennes  
arbetsdagar består till stor del av att sondera terrängen innan 
övergången till planeringsfasen och därefter byggskedet.
– Jag undersöker och analyserar nya marknader i investerings-
syfte. I det ingår bland annat att dokumentera lokala förutsätt-
ningar, läsa utredningar, skriva rapporter och sedan presentera 
det för min grupp. 
Utöver det finns även Cerneras detaljplaner och avtal på skriv-
bordet emellanåt. Jenny är också den som formar och utvecklar 
tjänsten Projektledare tidiga skeden, då hon är den första personen 
med den rollen i företaget.
– Det är nog det bästa med mitt jobb, att jag har fått förtroendet 
att starta i gång tjänsten och se till att den fungerar. Jag gillar att 
bli utmanad och lära mig nya saker. 

FAMILJÄRT ARBETSKLIMAT

Risken för att de utmaningar som kan uppstå med en helt ny  
befattning ska bli för stora ser Jenny som obefintlig. Den värde-
grund och det arbetsklimat som finns inom Cernera har varit en 
trygg grund att luta sig mot från start. 
– Jag har tidigare jobbat i både privata och kommunala verk- 
samheter där prestationen alltid har haft högsta prioritet. Här  
har jag däremot aldrig känt pressen att jag måste lägga familjen 
åt sidan ibland för att kunna prestera. Välmående personal är 

verkligen högsta prioritet inom Cernera och det genomsyrar alla 
delar av företaget. Vi hanterar varandra som en familj och då blir 
det också roligare att gå till jobbet. 
I kombination med den hållbara arbetsmiljön, är också hållbar- 
het närvarande i de olika arbetsuppgifterna och genom olika 
utbildningar.
– Frågorna på mitt bord handlar ofta om social hållbarhet. Vi 
bygger ju inte bara bostäder, utan samhällen, och då måste våra 
projekt vara hållbara även långt efter att de är klara. Där blir det 
ett samspel mellan exempelvis min roll och de som är involverade 
i själva byggandet. Vi har ju också goda chanser att utveckla oss 
inom ämnet, eftersom man får gå de utbildningar som man är 
intresserad av. Det är inte styrt till någon enstaka utbildning per år. 

RIVNA VÄGGAR OCH GRÖNT INTRESSE

Efter jobbet är det andra intressen än fastighetsutveckling som 
väntar. Familjen, hemmaprojekt och trädgårdssysslor står högst 
på fritidsagendan. 
– Byggprojekten är min egentid då jag gör allt från småsaker till 
att ta ner väggar eller bygga om delar av huset. Sen har jag en 
floristutbildning i ryggsäcken och mitt stora intresse för växter  
gör att jag gärna arbetar med olika trädgårdsprojekt. Det är  
viktigt för mig att verkligen släppa jobbet när jag kommer hem.  
I slutändan gör det också att man kommer till jobbet med ny 
energi varje dag och har lättare att se nya möjligheter. 

”Vi hanterar varandra 
som en familj”
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GRI INDEXGRI INDEX

GRI 2: GENERELLA UPPLYSNINGAR 2021 Sida Kommentar/Avsteg

1. Organisationen och dess redovisningsprinciper

2-1 Information om organisationen 
Cernera Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Uddetorp Invest AB med  
huvudkontor i Borås. Verksamheten bedrivs inom Sverige.

2-2 Enheter som är ingår i organisationens hållbarhetsrapport ÅR 43
Hållbarhetsrapporten omfattar moderföretaget Cernera Fastigheter AB samt  
dess dotterföretag.

2-3 Rapporteringsperiod och kontaktperson.  
Detta är Cerneras första hållbarhetsrapport och avser räkenskapsåret 1 januari  
– 31 december 2021. Hållbarhetsrapporten kommer att ges ut årligen. För frågor om 
rapporten och dess innehåll: Lars Angwald, vd, lars.angwald@cernera.se

2-4 Förändringar i tidigare rapporterade upplysningar  Ej tillämpar då detta är Cerneras första hållbarhetsrapport. 

2-5 Extern granskning  Hållbarhetsrapporten är inte externt granskad.

2. Verksamhet och medarbetare

2-6 Aktiviteter, värdekedja och andra affärsrelationer.
6-9,  
ÅR 8-9

Avsteg från beskrivning av värdekedjan då denna ännu ej är fullständigt kartlagd.
Inga betydande förändringar att rapportera då detta är Cerneras första hållbarhets- 
rapport.

2-7 Anställda 45

Per 2021-12-31: 24 anställda (13 kvinnor, 11, män) varav 21 tillsvidareanställda (11 kvinnor, 
10 män) och 3 visstidsanställda (2 kvinnor, 1 man). Alla arbetar heltid förutom en person 
som arbetar deltid. Inga betydande säsongsvariationer förekommer. Inga betydande 
förändringar att rapportera då detta är Cerneras första hållbarhetsrapport. 

2-8 Arbetare som inte är anställda
Stödfunktioner (inköpta tjänster), som till exempel IT-konsult, lönekonsult, lokalvårdare, 
advokater och fastighetsskötare. Under året har Cernera även haft tre praktikanter.

3. Styrning

2-9 Styrelsen och dess sammansättning
21,  
ÅR 83-86

Styrelsen består av 4 personer, samtliga män. 2 st representerar ägarfamiljen och  
 arbetar som senior advisors i bolaget, 2 st är oberoende ledamöter. 

2-10 Nominering och val av styrelse ÅR 83-86 Årsstämman utser syrelsens ledamöter. Hänsyn tas till kompetens och oberoende.

2-11 Styrelseordförande
2-11 
ÅR 83-86

Ordförande (Hans-Åke Henriksson) är oberoende i förhållande till ägarna och  
innehar inte någon ledande befattning inom organisationen.

2-12 Styrelsens roll i att övervaka hanteringen av påverkan på hållbar utveckling 20-21
Styrelsen fattar beslut om inriktning och strategi för bolagets hållbarhetsarbete  
samt följer upp och utvärderar hållbarhetsarbetet regelbundet. 

2-13 Delegering av ansvar för hållbarhetsarbetet 20-21
Ansvaret för hållbarhetsarbetet har delegerats till företagets vd.  
Företaget har också en hållbarhetsansvarig.

2-14 Styrelsens roll i hållbarhetsrapportering 20-21 Styrelsens ansvar att upprätta och ge ut hållbarhetsrapporten. 

2-15 Intressekonflikter  Avsteg då företaget ännu ej upprättat policy och rutiner för detta. 

2-16 Kommunikation av kritiska problem
Cernera omfattas av Uddetorp Invests krisledningspolicy för koncernen.  
VD har ett ansvar att tillse att styrelsen löpande erhåller rapportering om  
utvecklingen av bolagets verksamhet.

2-17 Styrelsens samlade kunskap ÅR 86

2-18 Styrelseutvärdering
Enligt styrelsens arbetsordning görs en årlig utvärdering av styrelsens arbetsformer och 
beslutsrutiner samt en utvärdering av vd:s prestationer jämfört med fastställda mål. 
Utvärdering i förhållande till hållbarhetsarbetet görs inte i dagsläget.

2-19 Ersättningspolicy
Cernera har en ersättningsrutin som omfattar styrelsens arvoden. Arvoden beslutas av 
årsstämman. Beslut om ersättning till ledande befattningshavare fattas av styrelsen. 
Ersättningen är i dagsläget inte kopplat till prestation gentemot bolagets hållbarhetsmål.

2-20 Process för att fastslå ersättning Avsteg då företaget ännu ej upprättat rutiner för detta. 

2-21 Årlig total ersättningsandel Avsteg då informationen ej är tillgänglig.

4. Strategi, policyer och praxis

2-22 Uttalande om strategi för hållbar utveckling 5 VD-ord.

2-23 Policyåtaganden 20-21
Cernera är i uppstarten av sitt strategiska hållbarhetsarbete och ser behov av att  
förtydliga företagets policyåtagande under kommande år. 

2-24 Implementering av policyer 20-21  Se även beskrivning för varje fokusområde.

2-25 Processer för att åtgärda negativ påverkan 20-21
Cerneras första hållbarhetsrapport syftar till att ge företaget en bild av nuläget  
för att kunna utveckla strukturer för att hantera negativ påverkan. 

2-26 Mekanismer för att söka råd och väcka oro 30
I dagsläget omfattas Cernera inte av krav på visselblåsarfunktion.  
Rutin för detta kommer ses över. 

2-27 Lagefterlevnad Inga fall av bristande lagefterlevnad under rapporteringsperioden. 

2-28 Medlemskap i organisationer
Borås Näringsliv, Borås Industri- och Handelsklubb, Creative C Innovaion Hub Väst,  
E-handelsstaden Borås, Svenskt Näringsliv, CSR Västsverige, Centrumfastigheter i 
Borås, Fastighetsägarna Göteborg, Västsvenska Handelskammaren.

GRI 2: GENERELLA UPPLYSNINGAR 2021 Sida Kommentar/Avsteg

5. Intressentengagemang

2-29 Förhållningssätt till intressentengagemang 14- 17  

2-30 Kollektivavtal  Alla anställda omfattas av kollektivavtal.

Upplysningar om väsentliga frågor

3-1 Process för att fastslå väsentliga frågor 18-19  

3-2 Lista över väsentliga frågor 18-19 Inga ändringar har gjorts då detta är Cerneras första hållbarhetsrapport. 

3-2 Styrning av väsentliga frågor 19-21 Beskrivs även kort under respektive fokusområde.

ÄMNESSPECIFIKA UPPLYSNINGAR

VÄSENTLIG HÅLLBARHESFRÅGA: EKONOMI 

GRI 205: Anti-korruption (2016)

205-2 Kommunikation och utbildning om anti-korruptionspolicyer och rutiner 30  

205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder.  Inga fall av korruption.

VÄSENTLIG HÅLLBARHESFRÅGA: FASTIGHETER

GRI 305: Utsläpp (2016)

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 27  

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 27  

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)
Avsteg då data ej är tillgänglig, Cerneras ambition är att göra en  
klimatberäkning inkl scope 3 under 2022.

305-4 Utsläppsintensitet 27

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: MEDARBETARE

GRI 403: Hälsa och säkerhet (2018)

403-1 Ledningssystem för hälsa och säkerhet 41-45  

403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och incidentundersökning 41-45  

403-3 Arbetsrelaterad hälsovård 41-45  

403-4 Arbetstagarnas deltagande, samråd och kommunikation om arbetsrelaterad hälsa och säkerhet 41-45  

403-5 Utbildning för arbetstagarna om hälsa och säkerhet 41-45  

403-6 Främjande av arbetstagares hälsa 41-45  

403-7 Förebyggande och lindring av påverkan på hälsa och säkerhet hos affärspartners 41-45  

403-8 Antal arbetstagare som omfattas av ett ledningssystem för hälsa och säkerhet Alla anställda på Cernera omfattas.

403-9 Arbetsrelaterade skador och olyckor 45
Avsteg har gjorts vad gäller arbetare som inte är anställda då rutiner  
för inrapportering saknas.

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter (2016)

405-1 Sammansättning av styrelse, ledning och övriga medarbetare utifrån ålder och kön 21, 45 Avsteg har gjorts vad gäller fördelning efter ålder. 

GRI 406: Icke-diskriminering (2016)

406-1 Antal fall av diskriminering  Inga fall av diskriminering inrapporterade.

VÄSENTLIG HÅLLBARHETSFRÅGA: SAMHÄLLE

 Egna upplysningar 39 NKI, antal byggstarter och andel fastigheter nära kollektivtrafik.

  

ÅR = Årsredovisning
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