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Miljöer  värdiga 
våra barn
Futurum är ett fastighets bolag 
som utvecklar,  förädlar och 
 förvaltar skolor,  förskolor, brand-
stationer och  energi lösningar. 
Vi gör vårt yttersta för att göra 
miljöernavärdigadesombefin-
ner sig i dem. Så att de beger sig 
dit med glädje. Och  inspireras att 
skaffa ny kunskap, utvecklas och 
blomma. 

Vi har en aktiv roll i våra barns 
och  ungdomars framtid.

Innehåll
Futurum Fastigheter ägs till 100 
procent av Örebro kommun via 
koncernen Örebro Rådhus AB. 

Affärsidé
Vi ska förvalta, utveckla och bygga 
kostnadseffektiva och framtidssäkra 
miljöer som stödjer våra kunders 
 verksamhet. 

394 855  
kvadratmeter 
uthyrningsbar yta

137 fastigheter  fördelade på  

71  förskolor,  

46 grundskolor,  

3  gymnasieskolor och  

17 övriga fastigheter

Färdigställda investeringsprojekt för 

527,6 mkr
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Nu, när vi sammanfattar 2021, har 
det gått 10 år sedan Futurum bild-
ades. Sedan 2012 har vi visat vår för-
måga att gå från ord till handling. 
Nu vet vi att ingen utmaning är för 
stor för oss. Under de kommande 
åren tar vi sikte på fyra övergri-
pande målområden i vår nya affärs-
plan. Vi ska jobba för: 

• Klimatneutralitet innan 2030
• Ökad biologisk mångfald
• Långsiktigt hållbar ekonomi
• Arbetsliv för alla

Alla medarbetare har varit med och 
arbetat fram en åtgärdsplan för hur 
vi tillsammans ska nå målen. Arbe-
tet har resulterat i konkreta formu-
leringar. Nu ska vi gå från ord till 
handling - igen. Och det är något vi 
kan! Men, hur ligger vi till just nu?

Klimatneutralitet innan 2030
Vi vet att vi minskat våra utsläpp 
genom att bygga i trä – och snart 
kan vi berätta exakt med hur mycket 
utsläppen har minskat. Totalt har 
vi nu byggt ett tiotal förskolor med 
trästomme och trä fasad. Det som är 
unikt för Futurum är att vi även har 
identiska förskolor byggda med stål 
och betong. Vi kan alltså jämföra trä-
förskolorna med stål- och betongför-
skolorna. Idag står byggbranschen 

för 21 procent av de totala koldiox-
idutsläppen i Sverige. Att minska 
koldioxidutsläppen i bygg processen 
är därför Futurums enskilt största 
utmaning när det kommer till 
belastningen på miljön.

Vi har nått Örebro kommuns mål om 
att enbart förbruka förnyelsebar el. 
97 procent av den el som vi, och våra 
hyresgäster, konsumerar levereras 
via vårt systerföretag Kumbro Vind. 
Resterande, cirka 3 procent, är sole-
nergi som vi själva producerar. Av 
Sveriges totala energimix utgör sole-
nergi knappt 1 procent och vindkraft 
cirka 17 procent.  Futurum ligger 
alltså i framkant när det kommer till 
att använda förnyelse bar energi. 

Ökad biologisk mångfald
Vi skapar förutsättningar för en ökad 
biologisk mångfald vid våra fastig-
heter. Blommor, träd och buskar 
skapar inte bara en vacker miljö – de 
är även basen i näringskedjan. 

Vi har planterat tiotusentals vår lökar 
vid våra fastigheter under 2021. 
Lökarna ska ge bin och humlor den 
första, och så viktiga, maten fram på 
vårkanten. 

Vi har anlagt en underbar Fjärils-
park med blommor, träd och buskar. 
Parken är ett exempel på hur

 Futurum kan stärka den biologiska 
mångfalden och skapa ett hållbart 
kretslopp praktiskt. Växtligheten 
i parken drar till sig insekter, som 
pollinerar blommorna och ger förut-
sättningar för liv. 

Vi kan, som en av få fastighetsägare, 
stoltsera med en genomarbetad träd-
vårdsplan. 

Långsiktigt hållbar ekonomi
Vi har välskötta fastigheter med en 
marknadsmässig hyresnivå. Under-
hållet av fastigheterna ligger i fas 
och vår organisation är engagerad 
och kompetent. Det gör att vi har 
en sund ekonomi som vi kommer 
kunna stärka ytterligare. Under 2022 
kommer vi börja amortera av vår 
låneskuld. Det kommer skapa förut-
sättningar för att barn och ungdomar 
ska kunna vistas i lokaler som är väl 
underhållna även framöver. 

Arbetsliv för alla
Vi har, sedan starten 2012, hjälpt 
massor av människor att få en plats 
på arbetsmarknaden. Det är något 
som alla har tjänat på. Vi har fått nya 
arbetskamrater och ny kompetens 
och människorna vi har anställt har 
fått en chans, nytt jobb och möjlighet 
att utvecklas. 

10 år från ord till handling
Vi anställer praktikanter när 
praktik perioden är över. Det är ett 
superbra rekryteringsinstrument 
som ger en framtidstro både för  
studenten och för oss. 

Så ja, vi är på rätt väg. Vi har  minskat 
vår klimatbelastning, vi har byggt 
upp en stabil ekonomi, vi tänker och 
agerar för biologisk mångfald – och 
när det kommer till arbetsliv för alla, 
så ligger det i Futrums DNA. 

Nu kör vi minst 
10 år till! Ord ska 
omvandlas till 
handling!

Göran Lunander, 
VD Futurum Fastigheter
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Vi äger, förvaltar och  ut vecklar miljöer där 
barn och ungdomar tillbringar en stor del 
av sin tid. Våra fastig heter består till största 
delen av förskolor och skolor men också 
 brandstationer. 

Vår framtid är barn och unga i Örebro 
kommun. Det är för dem vi bygger och för-
valtar skolor och förskolor. Det innebär att 
samtidigt som vi är ett fastighetsbolag är det 
framtiden vi jobbar med. Vår affärsidé  präglas 
därför av att vi ska förvalta, utveckla och 
bygga kostnadseffektiva och framtidssäkra 
miljöer som stödjer vår verksamhet.  

Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100 
procent av Örebro kommun via koncernen 
Örebro Rådhus AB, där  Futurum är ett av 
dotterbolagen. 

Vår vision
Genom vårt sätt att vara och agera sprider vi ett 
budskap om hur vårt företag är och vad våra 
kunder kan förvänta sig av oss. Vi har en viktig 
uppgift, viktigare än vad vi kanske tror.  
Vi ska skapa miljöer värdiga våra barn.

Vår mission
Vi har ett tydligt fokus på barn och ungdomar 
och på den personal som arbetar i våra lokaler. 
Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit de 
beger sig med glädje för att göra ett bra jobb och 
för att skaffa sig ny kunskap för att växa och 
utvecklas. Ju bättre miljöer vi skapar, desto mer 
värde skapar vi för våra kunder. Vi har en aktiv 
roll i våra barns och ungdomars framtid. 

Värdegrund 
För oss är värdeskapande något som ska ske varje 
minut vi tillbringar på jobbet. Värdeskapande 
ser Futurum som en aktivitet och förutsättning 
för framtiden. Genom att säkerställa våra behov 

idag och om 50 år ska vi arbeta gemensamt för att 
förvalta och utveckla våra fastigheter så att kom-
mande generationer får en sund och trygg arbets-
miljö. Futurums värdegrund är uppbyggd utifrån 
våra fyra värdeord som gemensamt syftar till ett 
hållbart och långsiktigt värdeskapande. 

Örebroare - Vi bidrar till att utveckla Örebro 
kommun. Barn, föräldrar, pedagoger, folkvalda 
med flera ska känna förtroende och trygghet i att 
Futurum verkar för hela Örebro kommuns bästa.

Utveckling – Vi vill upplevas som en krävande 
och inspirerande samarbetspartner, arbetsgivare 
och samhällsutvecklare.

Hållbarhet – Vi använder våra resurser klokt, i 
det stora och i det lilla, för att nå långsiktig håll-
barhet.

Omtanke - Vi är lyhörda och utstrålar en positiv 
attityd. När andra ser problem ser vi lösningar.

Vi tar ansvar för Örebros tillväxt genom att bygga nytt 

och underhålla det som finns. Jag skulle säga att vi gör 

mycket mer än att tillhandahålla byggnader och lokaler.  

Vi skapar miljöer värdiga våra barn.
Göran Lunander, VD

””
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Maj
- En leverans 
med drygt 60 
träd kommer till 
 Futurum. Träden 
ska ersätta gamla 
sjuka träd som tagits bort. 

April 
- Det kom ett 
brev till Näsby 
förskola med ett 
förlåt för skadegörelse, 
efter en våg av förstörelse. 

Mars
- Örebro kommun lyfter 
Änglanda skolans sol-
cellsanläggning och batteri-
lager som ett gott  exempel i arbetet 
att nå klimatneutralitet.

Februari
- Första spadtaget tas 
vid Törsjö förskola. 
Koncept förskolan 
byggs i trä och beräk-
nas vara färdig för inflytt 
sommaren 2022. 

2021 i korthet

Januari
- Köket på 
Garphyttans 
skola byggs ut.

- Rostahallarna invigs och ersätter 
Rosta idrottshall.

Juni
- Blommor planteras i Fjärilsparken för arbetet med en 
ökad biologisk mångfald.

- Säsongsarbetare och feriepraktikanter anställs. Det 
bidrar till en ökad sysselsättning i Örebro Kommun. 

- Ett värdefullt valnötsträd får bättre 
 levnadsförhållanden. 

Läs mer på
sidan 22

Läs mer på
sidan 19
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Juli

Oktober
- Renoveringen av 
Stureskolan blir färdig. 
 Renoveringen har skett 
med varsam hand för att 
bevara skolans gamla anda. 

- 20 medarbetare går drönarutbildning och tar drönar-
körkort. En satsning för att snabbt, enkelt och kostnads-
effektivt kunna utföra kontroller av fastigheterna. 

September
- Rivningsarbetet börjar inför en ny 
brandstation på öster i Örebro. Planen är 
att stationen ska stå klar 2024. 

- Futurum har en  aktivitetsdag med hela 
 personalen. Tillsammans diskuterar vi målom råden 
och tar fram aktiviteter kopplade till företagets hållbar-
hetsarbete.

November
- På kontoret skapas en 

”wall of fame”. Det är en 
samlingsplats för Futurums 

miljöcertifieringar.

- Utbildning av personalen i brand och 
hjärt- och lungräddning.

December
- Futurum har under hösten planterat 

60 500 vårlökar vid fastigheterna. 
En stor satsning för att förbättra 

livskvaliteten för djur och insek-
ter och en viktig del av arbetet 
med biologisk mångfald.

Augusti
- Efter flera år 
av intensivt  rivnings- 
och byggarbete är det äntligen 
dags att välkomna elever och 
pedagoger till Svealundsskolan.

Juli
- Barn och ungdomar har sommar-
lov, men på  Futurum pågår arbetet 
för fullt. Vi underhåller fastigheterna 
och gör sådant som är svårt att fixa 
när verksamheten är igång. 

Vill du veta mer? 
Besök Futurum i sociala medier eller läs på vår hemsida. 

www.futurumfastigheter.se

@futurumfastigheter

Läs mer på
sidan 21

Läs mer på
sidan 16

Läs mer på
sidan 24
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Fastigheter

Futurums fastighetsbestånd består av 
gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och 
övriga fastigheter. De övriga fastigheterna 
består bland annat av sex brandstationer 
ochettflertalspecialboenden.
Futurums mål är att skapa hållbara fastigheter 
och miljöer värdiga våra barn. Det innebär att 
bolaget förvaltar och bygger fastigheter som ska 
vara långsiktigt hållbara. 

Futurums lokaler har en fördelning där majori-
teten av ytan nyttjas som grundskola. Det trots 
att bolagets fastighetsbestånd främst består av 
förskolor i antal. 

Örebro kommun är Futurums största hyresgäst 
med 93 procent av totala ytan. 

Futurums fem största fastigheter:

1. Tullängsskolan (30 512 m²)

2. Engelbrektsskolan (18 145 m²)

3. Campus Risbergska (17 460 m²)

4. Adolfsbergsskolan (16 514 m²)

5. Karolinska gymnasiet (12 593 m²)

Futurums fastighetsbestånd 

och totala bruksyta uppgår till 

394 855 m2

 98 % 
uthyrningsgrad

Fördelning av yta 2021. 

Fördelning av antal fastigheter 2021. 

Tullängsskolan

kvm

Övriga fastigheter
12,4 %

Gymnasieskolor
2,2 %

Grundskolor
33,6 %

Förskolor 
51,8 %
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Avslutade projekt under 2021

Svealundsskolan
Byggnaden har plats för 575 
elever och drygt 75 pedago-
ger. Skolan är byggd för tre-
parallellig verksamhet med 
fullstor idrottshall och tillag-
ningskök. 

Svealundsskolan F-6 stod klar 
för inflytt till hösten 2021. 

Rostahallarna
Rostahallarna, som ersätter 
tidigare Rosta idrottshall,  
rymmer två separata fullstora 
hallar. 

Verksamheten i fastigheten 
startade vårterminen 2021.

Alnängarnas förskola
Förskolan är byggd helt i trä 
enligt Futurums konceptförsko-
lemodell Framtidens förskola 
2.0. Lokalerna rymmer cirka 
90-100 barn och cirka 20 
pedagoger. 

I augusti 2021 flyttade barn 
och personal in i Alnängarnas 
förskola. 

Stureskolan
Sommaren 2020 påbörjades 
renoveringen av ytskikt, venti-
lationssystem, avlopp, värme 
och tekniska installationer. 

Renoveringen gjordes med 
varsam hand och var klar 
hösten 2021.

Garphyttans skola
Utbyggnad och anpassning av 
kök för bättre arbetsmiljö. 

Inflytt under hösten 2021.

Under 2021 har Futurum färdigställt fyra nya fastigheter; en skola, 
en idrottshall och två förskolor. Utöver det har både små och stora 
 renoveringar, anpassningar och ombyggnationer skett. 

Bettorps förskola
Förskolan är byggd helt i trä 
enligt  Futurums koncept-
förskolemodell Framtidens 
förskola 2.0.Huset rymmer 
cirka 90-100 barn och cirka 20 
pedagoger. 

Verksamheten flyttade in i 
december 2021. 

Läs mer om 
Miljöbyggnad  
på sidan 16
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Pågående projekt

Ny brandstation på 
öster
Rivningarbetet av befintliga 
byggnader på tomten har 
pågått under hösten 2021. 

Futurum beräknar att få 
bygglov och startbesked sen-
sommaren 2022. Sedan väntar 
en bygg period på två år, vilket 
innebär preliminär inflytt 2024.

Törsjö förskola
Förskolan byggs helt i trä 
enligt  Futurums koncept-
förskolemodell Framtidens 
förskola 2.0.

Törsjö förskola beräknas vara 
inflyttningsklar under som-
maren 2022 och här kommer 
cirka 90-100 barn och cirka 20 
pedagoger att rymmas.

Gnistan härbärge
Gnistans härbärge rotreno-
veras med start vid årsskiftet 
2022. Dessutom ska samtliga 
ytskikt renoveras och målsätt-
ningen är att fastigheten ska få 
en ”nykänsla”.

Renoveringen beräknas vara 
klar till hösten 2022.

Hagaskolan
Hagaskolans kök byggs ut och 
blir ett tillagningskök. Under 
projektet kommer det ske en 
ytskiktsrenovering av matsal, 
kapprum och toaletter. 

Projektet beräknas vara klart 
till höstterminen 2022.

Tullängsskolan
Varumottagningen vid 
Tullängsskolan byggs om med 
ny tillbyggnad för att tillgodose 
verksamhetens behov. 

Projektet startar i januari 2022 
och beräknas vara färdigt till 
starten av höstterminen 2022.

Futurum har hela tiden små och stora projekt på gång. Vi bygger nya 
husochtarhandom,samtanpassar,befintligafastigheter.
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Från global till lokal

2015 beslutade FN:s medlemsländer om Agenda 2030. Agendan 
innehåller 17 globala hållbarhetsmål som alla länder ska bidra till 
att uppnå.
Under 2019 arbetade Futurums ägare, Örebro kommun, fram ett 
hållbarhetsprogram som gäller för hela kommunkoncernen. Det 
heter ”Vårt hållbara Örebro”. Hållbarhetsprogrammet utgår från 
Agenda 2030. Det visar hur Örebro kommun, och dess bolag, ska 
bedriva sitt hållbarhetsarbete och arbeta för att målen i agenda 
2030 ska uppnås. 

Futurum har under 2021 inlett ett arbete med att utveckla interna 
hållbarhetsmål och uppdatera bolagets affärsplan efter Örebro 
kommuns hållbarhetsprogram. Arbetet kommer att fortsätta under 
2022. Fokus är att ta fram mätbara mål, men också på hur uppfölj-
ning och mätning ska ske. 
Som enskilt företag kan vi inte uppnå alla de globala målen. Fokus 
ligger istället på att ta ansvar inom de områden där vi kan påverka. 
Utmaningarna är globala, men lösningarna är ofta lokala. 

Vad är hållbarhet för dig?

Per Johansson,  
Drifttekniker

— Hållbarhet är att tänka och 
planera rätt så att du inte gör 
av med för mycket resurser 
- energi, ekonomi och miljö.
Att ligga steget före, både på 
jobbet och privat. 

Anton Johansson,  
Fastighetsutvecklare

— Hållbarhet för mig är smarta 
aktiva val och med ett långsik-
tigt tänk. Jag vill att framtida 
generationer får samma möjlig-
heter som vi har idag. Hållbar-
hetstänket har jag med mig 
både på jobbet och privat. Inga 
val är oviktiga eller för små.

Emma Norrby,  
Administratör

— Att göra aktiva val och 
tänka till om stort som smått. 
Till exempel att åka kollektivt 
och köpa glasmatlådor istället 
för plast. Att ta hand om 
jorden. Här på Futurum finns 
det i luften.

Hållbar utveckling är en utveckling som 

 tillfredsställer dagens behov utan att  äventyra 

 kommande generationers möjligheter att 

 tillfredsställa sina behov.

””
Gro Harlem Brundtland, fd stadsminister i 
Norge och ledare av FN:s  världskommision 
för miljö och utveckling 1987
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Hållbar framtid
Det här är Futurums fjärde hållbarhets-
rapport. Den skiljer sig från tidigare  rapporter 
genom att rapporteringen har utgått från 
 riktlinjerna i GRI-standarder på Core-nivå.

Under året har Futurum arbetat med att 
utveckla och systematisera hållbarhets arbetet. 
Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör på 
 Futurum. I den nya affärsplanen, som knyter 
an till Agenda 2030, har fyra övergripande 
målområden tagits fram som vi kommer att 
arbeta vidare med. 

Futurum förvaltar värden för miljarder 
kronor åt Örebro kommuns invånare. En 
bra ekonomisk tillväxt och ett stabilt resultat 
är viktigt för att klara framtida återinveste-
ringar och underhåll. Futurum är nämligen 
mer än bara ett fastighetsbolag. Fokus ligger 
på att arbeta med framtiden. Bolaget vill ta 
ansvar för det framtida klimatavtrycket. Det 
ska göras genom att bygga och förvalta hus 
på ett hållbart sätt, arbeta för smarta energi-
lösningar, miljövänliga byggnadsmaterial, 
friskvård och socialt arbete. 

Ytterst ansvarig för styrningen av håll-
barhetsarbetet är Futurums styrelse, men 
hållbarhets aspekter ska vara integrerade 
som en del i verksamheten. Bolaget ska följa 
de policys och riktlinjer som gäller inom 
 området.

Klimatneutralitet innan 2030

Vi ska, från och med nu och genom medvetna 
beslut och handlingar, ställa om vår  verksamhet så 
att vi når målet om att vara CO2-neutrala till 2030.  

Långsiktigt hållbar ekonomi

Vi ska att förvalta och ta om hand om  byggnader 
och installationer så att de håller över tid. Vi skapar 
förutsättningar för att över tid kunna refinansiera 
vår verksamhet.

Ökad biologisk mångfald

Vi ska jobba konkret med att främja biologisk 
mångfald i vår löpande förvaltning och i vår projekt-
verksamhet.  

Arbetsliv för alla

Vi ska jobba för ett inkluderande arbetsliv för alla. 
Våra hyresgäster ska uppfatta våra  lokaler som 
trygga, hälsosamma och  hållbara. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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Intressent- och väsentlighets analys
För att nå visionen om ” Miljöer 
 värdiga våra barn” behöver 
 Futurum ta intryck av och lyssna på 
de vi möter i och omkring vår verk-
samhet (intressenter). Syftet med att 
upprätta en intressent- och väsent-
lighetsanalys är att identifiera vilka 
hållbarhetsfrågor som är viktigast 
för Futurum och dess intressenter. 

Eftersom det är första gången 
 Futurum redovisar dessa analyser 
har bolaget arbetat fram en enklare 
variant av intressent- och väsent-
lighetsanalys. De väsentliga håll-
barhetsområdena som redovisas i 
analysen är hämtade från Futurums 
affärsplan och Örebro kommuns 
hållbarhetsprogram.

Delar av analyserna baserar sig på 
antaganden. På grund av Covid-19 
har inga kund- eller leverantörs-
undersökningar kunnat genomföras 
under året.

Futurum kommer att fortsätta 
utveckla och fördjupa analyserna. 
Förhoppningen är att kunna 
genomföra kund- och leverantörs-
undersökningar årligen. 

Intressentanalys

Intressent Väsentliga hållbarhetsområden Metod för dialog

Ägare (Örebro 
Kommun)

Effektiv resursanvändning
Stabil och hållbar ekonomi
Ökad biologisk mångfald
Minskad klimatpåverkan

Ägardirektiv
Ägardialoger
Uppföljningar (tertialvis)
Årsstämman

Medarbetare

Avfallshantering
Trygg och säker arbetsmiljö
Stabil och hållbar ekonomi
Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Effektiv resursanvändning

Dagliga dialoger
Enkätundersökningar
Arbetsplatsträffar
Medarbetarsamtal
Kommunikationsmaterial 
(intranät)

Avtalskund
Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Stabil och hållbar ekonomi
Effektiv resursanvändning

Daglig förvaltning
Strategiska möten
Avtal 
Projektmöten

Verksamhetskund Trygg och säker arbetsmiljö Daglig förvaltning
Extern webbplats

Leverantör
Långsiktigt hållbart byggande och förvaltning
Samverkan för minskad klimatpåverkan

Daglig samverkan och dialog i 
projekt
Krav i upphandlingar av olika 
former
Projekt- samt förvaltarmöten
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Väsentlighetsanalys

• Ansvar i leverantörsled
• Samverkan med intres senter 

för minskad klimatpåverkan

• Anti-korruption
• Stabil ekonomi
• Effektiv resursanvändning
• Hållbart byggande med 

giftfria miljöer
• Trygg och säker skol- och 

arbetsmiljö

• Biologisk mångfald
• Främja ökad sysselsättning i 

Örebro
• Jämställdhet och mångfald
• Grönfinansiering

Ur Futurums antagna affärsplan 
har elva hållbarhetsfrågor plockats 
ut (utan rangordning). Bolaget, 
och dess ledning, har bedömt att 
dessa frågor har stor påverkan på 
Futurums verksamhet. 

Hållbarhetsfrågorna har sedan 
värderats och prioriterats och 
resultatet har sammanfattats i 
en väsentlighetsmatris. I matri-
sen går det att läsa vilken bety-
delse frågorna har för Futurums 
intressenter, i kombination med 
 Futurums möjlighet att påverka en 
hållbar utveckling. 

Väsentliga hållbarhets-
frågor utan rangordning

• Ansvar i leverantörsled
• Samverkan med intressenter 

för minskad klimatpåverkan
• Anti-korruption
• Stabil ekonomi
• Effektiv resursanvändning
• Hållbart byggande med gift-

fria miljöer
• Trygg och säker skol- och 

arbetsmiljö
• Biologisk mångfald
• Främja ökad sysselsättning i 

Örebro
• Jämställdhet och mångfald
• Grön finansiering
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Klimatneutralitet 2030

Futurum strävar mot målet om att 
vara klimatneutrala 2030 genom att 
aktivt arbeta för att minska klimat-
påverkan. Att vara klimatneutral 
innebär att en produkt eller en 
aktivitets totala klimatpåverkan har 
en nettosumma som är lika med 
noll. En neutralisering sker först då 
 ut släppen av växthusgaser minskas 
med 100 procent, vilket kan ske 
genom eliminering av utsläpp och 
klimat kompensation. 

Genom medvetna beslut och handlingar arbetar vi på 
Futurum med att bli en klimatneutral verksamhet år 
2030.
Vi ökar kraven på samarbetsparters och gör smarta 
val av energi system, fordon, bygg- och förbruknings-
material ur ett CO2-perspektiv.  Futurum är ett bolag 
som skapar miljöer värdiga våra barn, sam tidigt som 
klimatpåverkan är minimal.

Futurum strävar i första hand efter 
att bli klimatneutrala genom att 
eliminera växthusgasutsläpp. I 
situa tioner där det inte är möjligt 
kommer bolaget att klimatkompen-
sera. Klimatkompensationer sker 
utifrån Örebro kommuns direktiv 
där det står att kompensation kan 
ske genom plantering av växter 
och träd samt tillförsel av förnybar 
energi på marknaden. 

Vad är klimatneutralitet?

Futurum befinner sig 
i en sektor med stor 

 klimatpåverkan.  

Ungefär en femtedel av 
 Sveriges totala koldioxid

utsläpp kommer från 
fastighets branschen. 

Boverket

99,8 % 
förnyelsebar 

energi

500 MWh
solel 

 producerades 
av  Futurum

(2021)
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Energismarta fastigheter 
Sedan starten 2012 har Futurum jobbat aktivt 
med driften av fastig  heterna för att skapa energi-
smarta hus. Målet har varit, och är, att minska 
förbrukningen i förhållande till ytan. Samtidigt 
ska vi skapa en bra inomhusmiljö för de som 
vistas i våra lokaler. Med hjälp av smarta funktio-
ner i husen kan vi optimera miljöerna så att ener-
gin används på rätt ställe och vid rätt tillfälle. Vi 
kan idag se fina siffror som bekräftar att arbetet 
ger frukt. 

Team med stor kunskap
På Futurum jobbar fem drifttekniker, en energi-
ingenjör och en IT-drifttekniker med att energi-
optimera fastigheterna. Tillsammans bildar de ett 
team med stor kunskap. De jobbar nära varandra 
och har daglig kontakt för kunskapsöverföring 
och samarbete. Driftteknikerna gör återkom-
mande kontroller av värme- och ventilations-
system. Utöver det jobbar de förebyggande och 
utifrån felanmälningar från personal som vistas i 
våra fastig heter.

Olika utmaningar
Bland Futurums fastigheter finns både nybyggda 
och äldre hus. Det avspeglar sig till exempel i de 
felanmälningar som kommer in. 

Nya hus har ofta avancerade tekniska lösningar 
för att öka och minska till exempel ventilationen, 
beroende på behovet. Mer teknik innebär större 
möjligheter att sköta våra fastigheter på ett mer 
optimalt sätt. Tekniken skapar dock även fler 
“länkar i kedjan” som kan ställa till det. I takt 
med att de tekniska utmaningarna ökar, ökar 
även kraven på duktiga drifttekniker, som beva-
kar och åtgärdar fel som dyker upp. 

I äldre hus är utmaningarna annorlunda. Där är 
det oftare brister i klimatskalet, som otäta föns-
ter och dålig isolering, som påverkar värme och 
ventilation. I äldre hus är det även vanligare med 
service och reparationer av utslitna komponenter.

Kopplade anläggningar
Under 2021 kopplade Futurum ihop två skolors 
energinät med en likströmskabel. Kabeln går 
mellan Änglandaskolan och Navets skola, som 
ligger ungefär 200 meter från varandra. Båda 
skolorna har solcellsanläggningar, men det är 
främst Änglandaskolan som står för den stora 
produktionen och där finns även ett batterilager. 
Under ett års tid producerar Änglandaskolan 
cirka 30 000 kWh överskotts energi. Med denna 
lösning kan överskottsenergin från Änglanda 
föras över till Navets skola, istället för att skickas 
ut på elnätet. För att få göra detta söktes tillstånd 
hos Energimarknadsinspektionen, som gav sitt 
godkännande.

MWh m2
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300 000
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YtaEnergianvändning
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Solel
Mängden solel som Futurum producerar har ökat 
för varje år sedan bolaget bildades. 2021 slog vi 
rekord med 500 MWh, vilket är en ökning med 
76 MWh sedan 2020. Ökningen beror på att nya 
anläggningar har tillkommit under året. Enligt 
Futurums affärsplan ska 5 procent av den totala 
elförbrukningen vara egenproducerad el år 2030. 
Under 2021 var den siffran knappt 3 procent. 

MWh



Futurum Fastigheter Hållbarhetsrapport 2021     16

SundaHus och  
Miljöbyggnad
Futurum är medlem i Sweden Green Buil-
ding Council (SGBC), Sveriges ledande 
organisation för hållbart samhällsbyggande. 
Som medlem har Futurum tillgång till 
Miljö byggnad – det mest använda miljöcer-
tifieringssystemet för bygg nader i Sverige. 

Örebro kommun ställer krav på att 
 Futurums projekt byggs enligt Miljöbygg-
nad Silver, men Futurum har valt att gå hela 
vägen och certifiera projekten. Vid utgången 
av 2021 hade Futurum 16 projekt som var 
både certifierade och verifierade och sju 
 projekt som var preliminärt certifierade. 

Utöver att miljödatabasen SundaHus Mil-
jödata används för att säkra kraven i Mil-
jöbyggnad, ställer också Futurum krav på 
projektdeltagare, entreprenörer och med-
arbetare. I första hand ska alltid produkter 
som uppfyller de högsta klassificeringarna i 
databasen väljas. 

Idag finns 35 av Futurums projekt doku-
menterade i SundaHus Miljödata med 
totalt 14 008 produkter. Antalet registrerade 
produkter per projekt har under åren ökat 
från 89, i det första projektet där SundaHus 
Miljödata användes, till 1384 i det nuvarande 
största projektet sett utifrån antal registre-
rade  produkter i systemet (jan. 2022).

7 
preliminärt 
certifierade 
byggnader

16 
certifierade 

och verifierade 
 byggnader
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Återbruk och avfall
Medvetenheten och engagemanget i Futurums 
organisation avseende återbruk är stort. 

Futurum har redan från bolagets start arbetat 
för att återvinna så mycket material som möj-
ligt i samband med om- och nybyggnationer 
och rivningar. Det material och de varor som 
bolaget inte kan återbruka i den egna verksam-
heten läggs ut till försäljning externt. 

Futurum har under hösten, tillsammans med 
Örebro kommun, påbörjat en kartläggning av 
avfall i nybyggnationer. Uppföljning ska ske

Vatten från Svartån
Futurum vill ha en effektiv resursanvändning. 
Alla resurser har därför en betydande roll. 
Det innebär att Futurum måste tänka på hur 
mycket färskvatten vi använder och hur vi 
använder det. 

Genom att ta vatten från Svartån för att vattna 
träd minskar användningen av färskvatten. 
Dessutom mår träden bra av att bli vattnade 
med vatten som är mer näringsrikt. Vattnet 
från Svartån innehåller mer naturliga mine-
raler och näring än det renade vattnet. Det 
är något som har positiva effekter för träden. 
 Svartåvattnet hämtas vid pumpstationer. 

Att vattna med Svartåvatten gör att färsk-
vattnet, som idag är en bristvara, kan användas 
till annat. 
Under 2021 har Futurum köpt 
in bland annat en sopmaskin 
och en vattentank. Med egna 
maskiner kan vi vara ännu mer 
flexibla i när och var vi kör. På 
så sätt sparar vi på resurserna 
- och vi sparar dessutom en 
massa skattepengar eftersom 
vi kan utföra arbetet själva. 

Återvinning
Emma Ekström är reparatör på Futurum och åter-
vinningsentusiast. I hennes vardag är återvinning 
en naturlig del som hon utför varje dag, lite utan att 
tänka.
- Jag tycker det är självklart att återvinna och ta 
hand om vårt avfall. Jag gör det både hemma och på 
jobbet. Det är faktiskt ganska enkelt, säger Emma. 
På Futurums kontor finns ett gäng olika kärl för 
sopsortering. Emma uppmanar alla att fråga om dom 
är osäkra. 
- En ”oskyldig” liten plastburk i kärlet för matrester 
får jättestora konsekvenser i hanteringen. Fråga en 
kollega om du är osäker, förklarar Emma. 
Som reparatör tar Emma hand om en del avfall. Det 
blir allt från trämaterial till lampor, låskistor, elektro-
nik och farligt avfall. Allt ska med till återvinnings-
containrarna och sorteras. 
När det kommer till farligt avfall finns det tydliga 
instruktioner för hur det går till. Avfallet måste doku-
menteras innan det får transporteras från fastigheten 
till deponi. 

utifrån Örebro kommuns avfallsplan. Syftet 
är att få en bättre bild över mängden bygg-
relaterat avfall. Avfallsplanen bygger i sin 
tur på nationella miljömål kring avfall. Det  
innebär att mängden avfall inte ska överstiga 
20 kg per kvadratmeter BTA (bruttoarea), 
samtidigt som återvinningsgraden ska vara 
minst 70 procent. 

Från och med 1 november 2020 ska alla verk-
samheter, som hanterar farligt avfall, rappor-
tera in och anteckna uppgifter om avfallet till 
ett nationellt avfallsregister hos Naturvårds-
verket. Futurum har arbetat fram rutiner för 
detta. 

Emma Ekström, reparatör



 

Reparatörerna effektiviserar
Onödigt bilåkande är verkligen inte 
en vinst, varken för de som behö-
ver hjälp av Futurums reparatörer, 
barnen som finns i våra fastigheter 
eller för reparatörerna själva. En 
vanlig dag åker till exempel repara-
tören Emma Ekström kors och tvärs 
över Örebro för att göra en sak här 
och en sak där. Att hon dessutom 
vinkar till både en och två kollegor, 
när dom korsar varandras väg, gör 
inte saken bättre.

Niklas Pettersson, chef för 
reparatörs gruppen, och Emma 
hade tidigare pratat lite om att göra 
förändringar. När de, under en 
personal aktivitet i september, skulle 
ta fram aktiviteter kopplade till våra 
målområden i affärs planen blev tan-
karna verklighet. Vad skulle hända 
om man delade in reparatörernas 
fastigheter utifrån geografiska 
områden? Sagt och gjort. Niklas 
satte sig ner och gjorde en ny plan.

— Jag utgick ifrån var våra 
fastigheter ligger rent geo-

grafiskt. Norr, söder, öster, 
väster och centralt. Sedan 

justerade vi nuvarande

upplägg och flyttade några fastig-
heter mellan reparatörerna, säger 
Niklas. 

Den nya uppdelningen drog igång 
under hösten 2021 och startades upp 
med en liten överlämningsperiod. 
Reparatörerna behöver informera 
sins emellan om vanliga fel i fastig-
heterna, historik, kontaktpersoner 
och så vidare. Det är också viktigt 
att den som ska ta över presenterar 
sig och att den tidigare reparatören 
får ett bra avslut med verksamheten.

Till sommaren 2022 kommer man 
göra en utvärdering av mätbara 
värden som till exempel drivmedel, 
tid och körsträcka. Även arbetsbör-
dan kommer behöva utvärderas. 
Vissa fastigheter kräver mer än 
andra, lite beroende på ålder och 
skick.

— Vi kommer spara mycket tid i bil 
som nu kan läggas på fastigheterna 
istället. Det kommer också bli lättare 
att planera och samla ihop jobben 
på ett bättre sätt, säger Emma.

Fordon och maskiner 
På Futurum pågår ett projekt för att byta 
ut omkring 260 bensin- och diesel drivna 
fordon och maskiner till eldrivna motsvarig-
heter. Det handlar om allt från häcksaxar 
och trimrar till gräsklippare, lövblåsar och 
bilar. 

När maskinerna slits ut byts de mot motsva-
rande eldrivna maskiner. Inom vissa katego-
rier, till exempel lövblåsar, finns det idag inte 
maskiner som motsvarar kraven på effekt 
eller batterilängd. När det gäller fordon stäl-
ler Futurums verksamhet krav på hur mycket 
en bil ska kunna dra och lastvikt, vilket för-
svårar inköpen av elbilar. Men utvecklingen 
går framåt och förhoppningen är att vi kan 
byta ut alla typer av fordon och maskiner 
framöver. Idag är två av total 57 fordon el -
bilar och cirka tio maskiner är eldrivna.

I arbetet med att bli klimatneutrala till 2030, 
har Futurum som mål att bli fossil fria, i enlig-
het med affärs planen och Fordons riktlinjer 
för Örebro kommun koncern. 

Vi kommer spara 
mycket tid i bil som 
nu kan läggas på 

 fastigheterna  istället.

””
Futurum 
2021

Volym  
2021, liter

CO2-utsläpp 
per enhet

Total CO2- 
utsläpp ton

Diesel 2 888 l 3,08 kg/l 8,90 ton

Bensin 1 216 l 2,82 kg/l 3,43 ton

Gas kg 8 782 kg 1,05 kg/kg 9,22 ton

HVO30 51 621 l 2,40 kg/l 123,89 ton

HVO100 852 l 0,55 kg/l 0,47 ton

Volym och utsläpp per drivmedelstyp för 2021. 

Läs mer på
sidan 24
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Biologisk mångfald är att skapa 
miljöer som gynnar så många olika 
livsformer som möjligt. Allt från de 
djur, fåglar, växter och insekter vi 
ser, till maskar och mikroorganis-
mer som finns under jord. Alla har 
sin plats att fylla och sin uppgift att 
utföra. Den biologiska mångfalden 
spelar en avgörande roll när det 
gäller naturens grundläggande 
funktioner, så som pollinering och 
rening av luft och vatten. Det är 
funktioner som är viktiga att värna 
om. Om balansen rubbas försvinner 

Futurum Fastigheter ska skapa förutsättningar för 
en ökad biologisk mångfald. Vi arbetar aktivt, i den 
löpande förvaltningen och projektverksamheten, 
med att främja den biologiska mångfalden. 

Futurumharunder2021drivitflerastörreprojekt
för att skapa bättre miljöer för djur och natur. Syftet 
är att gynna den biologiska mångfalden och bidra 
till ett  hållbart kretslopp.

Ökad biologisk mångfald

variation och artrikedom och till 
exempel pollineringen av blommor 
blir sämre. 

Det vi kan påverka i vårt arbete är 
att plantera många olika sorters 
träd, buskar och blommor. De tillta-
lar olika djur och insekter och blir 
inte så sårbara mot sjukdomar och 
skadedjur. På Futurum låter vi även 
visst organiskt material ligga kvar, 
där det passar. Det skapar en bra 
miljö för många insekter under till 
exempel vintern. 

Vad är  biologisk mångfald?

E-certifierade träd
När Futurum köper nya träd är de kvali-
tetssäkrade med ett e-plantcerti fikat. 
Kvalitetssäkringen sker genom att ett 
chip placeras i trädets stam. Chipet 
innehåller information om bland annat 
trädets unika identitet, ursprung och 
sort.

Med en e-plantcertifiering kan Futurum 
kontrollera att träden som levereras 
motsvarar växtförteckningen. Det är bra 
av flera anledningar. Om trädet skulle bli 
sjukt går det att påvisa vilket träd som 
levererats. Det stärker även arbetet för 
den biologiska mångfalden eftersom 
insekter lockas till vissa typer av arter. 

Märkningen kontrolleras med en chip-
läsare och all data sparas i Futurums 
trädvårdsplan. 

En värdefull trädskatt
Sommaren 2021 pågick en ganska 
speciell, och för Futurum unik, åtgärd. 
Det var ett träd av grå valnöt som fick 
en betydligt förbättrad livskvalitet. De 
senaste åren har marken under trädet 
varit täckt med stenmjöl och konstgräs. 
En del grenar hade dött och trädet hade 
fått svampangrepp och röta. För att 
rädda trädet byttes konstgräs och sten-
mjöl ut mot kompostjord och träflis. 

Valnötsträden på platsen är cirka 100 
år gamla och ingår i projektet Svenska 
Frökällor på Svenska Lantbruksuniversi-
tetet/Ultuna. 

Insektshotell vid  
Mariebergs förskola. 
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Under 2019 började Futurums 
avdelning Yttre skötsel arbeta med 
att utveckla och vårda befintliga 
utemiljöer. Då handlade det om att 
byta ut gamla buskar och utveckla 
miljöerna för att främja den bio-
logiska mångfalden. Nu, två år 
senare, är arbetet i full gång.

Stora förändringar
Victoria Stensson, arbetsledare 
på Yttre skötsel, berättar att det 
har skett stora förändringar i 
 tankesätt. 

– Tidigare var högsta prioritet att 
skolgårdar och förskolegårdar 
skulle se ut som parker. Idag ser 
man fördelar, både för barnen, 
ungdomarna och den biologiska 
mångfalden, med att ha kvar lite 
löv, kottar och andra naturliga 
inslag i miljöerna, säger Victoria. 

Även om perspektiven har föränd-
rats så har städning fortfarande 
hög prio ritet. Den måste komma i 
första hand för att fastställa säker-
heten. Det innebär att man aktivit 
måste välja vilka ytor som går att 
behålla naturliga, och vilka som 
måste vara städade. 

En annan förändring som  Victoria 
har sett, sedan hon började på 
 Futurum, är mentaliteten.

–  Det finns en grundläggande 
respekt och ett ökat intresse för 
grönytor. Biologisk mångfald har 
blivit en fråga som genomsyrar 
hela företaget, säger Victoria. 

Ökat lekvärde 
Futurum jobbar för att utveckla 
utemiljöerna. Fokus är att öka 
lekvärdet på ett säkert sätt och 
samtidigt vårda de miljöer vi har 
omkring fastigheterna. 

– Det är inte bara att ersätta ett 
gammalt fullvuxet träd. Vi måste 
vårda helheten. Ett gammalt träd 
har håligheter som är till otroligt 
stor nytta för djur, insekter och 
fåglar. Det är inte bara att ta ner 
det. Det har för stora fördelar för 
den biologiska mångfalden, säger 
Victoria. 

Det kan dock hända att till exem-
pel sjuka träd, eller träd som 
påverkar säkerheten, måste tas 
ner. De träden får ligga kvar i 
utemiljön, vilket gynnar både 
den biologiska mångfalden och 
 barnens leklust. 

Arbetet med att vårda och 
utveckla de utemiljöer som finns 
kommer fortsätta – för den bio-
logiska mångfalden och för våra 
barn och  ungdomar. 

Förändrad syn på utemiljöer

Biologisk mångfald 
har blivit en fråga 
som genomsyrar 

hela företaget.

””
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Under november månad plan-
terade Futurum Fastigheter 
drygt 50 000 lökar vid totalt 
28 skolor och förskolor. Utöver 
det har 12 850 lökar planterats i 
 Futurums Fjärilspark i bostads-
området Rosta. Lökarna plante-
rades för att öka den biologiska 
mångfalden. Vi på Futurum vill 
skapa miljöer värdiga våra barn, 
idag och i framtiden. 

– Insekterna är livsnödvändiga 
för hela vårt ekosystem. De är en 
del i näringskedjan och viktiga 
för andra arter, men framför allt 
så är de viktiga som pollinerare 
och för odlandet av grödor. Min 
önskan är att krokusarna som vi 
planterar nu ska ge insekterna 
en ärlig chans att återhämta sig. 
Och tänk om flera fastighetsbo-
lag ville göra samma sak. Vilken 
vinst för framtiden, säger Göran 
Lunander, VD på Futurum. 

Det är framför allt medarbetarna 
på avdelningen Yttre skötsel som 
har planterat lökarna, men även 
övrig personal har varit med 
som ett projekt för ökad förstå-

else, och för att involvera olika 
delar av organisationen. Det är 
först och främst krokus i gult, 
vitt och lila som planteras i gräs-
mattor runt Futurums skolor, 
förskolor och brandstationer. Att 
man valt just krokus är för att de 
har väldigt tidig blomning och 
ger ett välkommet tillskott i form 
av mat för nyvakna humlor och 
bin.

Att plantera lökar är ett långsik-
tigt arbete.  Krokusen sprider sig 
med sidoknölar och till växten 
är långsam. De lökar som sätts 
i marken nu är en grund som 
kommer sprida sig och skapa en 
värdefull, nyttig och färgglad 
blomstermatta under många år.

Min önskan är 
att krokusarna 
som vi planterar 

nu ska ge  insekterna 
en ärlig chans att 
återhämta sig.

””
Futurum planterar lökar för 
mångfaldens skull

62 850 
vårlökar
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Arbetet med Fjärilsparken påbörja-
des våren 2020 och pågår under tre 
år. Målet med projektet är att öka 
den biologiska mångfalden. Parken, 
som ligger i bostads området Rosta, 
bjuder in alla sinnen på upptäckts-
färd. Under det första året togs flera 
stora svampangripna pilträd ned 
och den stora planteringen anlades 
tillsammans med ett gångstråk. 
Himalaya björkar planterades och 
parken fick  belysning och skyltar. 
Nu har det gått ett år till och det har 
hänt en hel del.

Perenner
Perenner är växter som kommer 
tillbaka år efter år på samma plats. 
De är planterade i den stora runda 
rabatten, men finns även på andra 
håll i parken. Nästan alla perenner 
är valda för deras egenskaper att 
locka insekter. Här hittar vi bland 
annat lavendel, kärleksört, solhatt 
och daggkåpa. 

Buskar
Buskarna bildar skydd för smådjur 
och fåglar. Flertalet av buskarna 
blommar och det gillar insekterna, 
som hjälper till att pollinera. Polli-
neringen gör att bär och frukt bildas 
på buskarna och fåglarna mumsar 
gärna i sig skörden. Exempel på 

12 580 
vårlökar

690 
perenner

tre klätterväxter

19 
träd

45 buskar

Fjärilsparken
buskar i parken är slån, buskpion, 
fjärilsbuske och rosenkvitten.

Vårlökar
Många av lökarna blommar väldigt 
tidigt på våren. Blommorna är livs-
viktiga för de första övervintrade 
insekterna, som vaknar när vårso-
len tittar fram och värmer. De vårlö-
kar som tittar upp först i parken är 
krokus, rysk blåstjärna och vinter-
gäck. De följs sedan av bland annat 
narcisser, hyacinter, tulpaner och 
kejsarkronor. Vilken prakt! 

Träd
Träden är jordens lungor, de renar 
luften vi andas, hjälper till att sänka 
temperaturen i luften och ger oss 
skugga. De är livsnödvändiga för 
människor, fåglar och insekter. I 
parken hittar du bland annat korea-
gran, sibiriskt korkträd och en 
dunge med björk.

Klätterväxter
Tre klätterväxter pryder stammarna 
i mitten av den stora perennplante-
ringen. Det är humle, blåregn och 
skogsklematis som slingrar sig upp 
mot himlen. Klätterväxterna är både 
vackra att se på och perfekta göm-
ställen för insekter och små fåglar.
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Socialt ansvarstagande är en grundsten i Futurums affärsidé. 
Alla barn och ungdomar i Örebro kommun ska erbjudas för-
skolor och skolor med trygga miljöer. Trygghet och säkerhet är 
en viktig fråga, såväl i våra lokaler som på vår arbetsplats. 

Att arbeta med mångfald är viktigt, likaså arbetet med att 
hjälpa utsatta grupper i samhället. Futurum strävar efter att 
medarbetaren ska trivas och må bra. Bolaget vill erbjuda en 
arbetsplats präglad av kreativitet, glädje, hälsa och säkerhet.  

Arbetsliv för alla
Mångfald och  
mänskliga rättigheter
Futurum jobbar utifrån en mång-
faldsplan. I den förutsätts att bolaget 
har en uppriktig önskan om att sluta 
främja enfald och jobba utifrån för-
ståelsen att mångfald är kraften. 

Futurums mångfaldsplan är ett 
redskap för att arbeta för att mång-
falden utgår från människors lika 
värde oavsett kön, etnisk tillhörig-
het, religion, sexuell läggning och 
trosuppfattning. Aktiva åtgärder i 
kombination med mångfaldsplanen 
ska stimulera chefer och medarbe-
tare på Futurum till ett aktivt arbeta 
med dessa frågor. 

Futurum som arbetsplats präglas 
idag av mångfald. Den skapar dyna-
mik och berikar verksamheten på 
många sätt. Som kommunalt bolag 
tar Futurum även ett socialt ansvar 
för att hjälpa människor som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. De 
ska kunna få möjlighet till praktik 
och i förlängningen också ett riktigt 
jobb. 

Futurum tar kontinuerligt emot 
praktikanter från olika organisa-
tioner och utbildningsföretag. Att 
vara praktikant hos oss på Futurum 
innebär att man får med sig referen-
ser för kommande arbetssökningar 
och vissa praktikanter har också 
erbjudits arbete på Futurum efter 
avslutad praktikperiod. 

108
anställda

11 %
anställda med 

utomnordisk bakgrund

92,6 %
tillsvidareanställda

Åldersfördelnng 
2021

8 feriearbetare från kommunen

13 sommararbetare

12 
säsongsanställda

50-59 år 
30 %

över 60 år 
12 %

Könsfördelning 
2021

Kvinnor
31

Män
77

19-29 år
17 %

30-49 år 
41 %
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Aktivitetsdagen 
På Futurum är hållbarhet inkluderat 
i hela verksamheten. För att lyckas 
vara ett hållbart bolag är medarbe-
tarna extremt viktiga. Därför arbe-
tar Futurum för att involvera och 
engagera.

Under hösten 2021 anordnade 
Futurum en aktivitets dag som knöt 
an till bolagets nya affärsplan och 
hållbarhetsarbete. Syftet var att 
avdelningsvis komma på förslag 
på aktiviteter som ska resultera i att 
våra mål uppfylls och ge oss ge ett 
mer hållbart arbetssätt. 

Aktiviteterna har sammanställts 
och kopplas till mål i aktivitetspla-
nen. Under kommande år kommer 

Språngbrädan
Under 2020 startade Futurum upp 
ett ettårigt arbetsmarknadsprojekt 
vid namn Språngbrädan. 

Projektet syftade till att ge lång-
tidsarbetslösa en chans att komma 
in på arbetsmarknaden. Under 
projektåret skulle fem deltagare 
skolas inom fastighetsskötarrollen. 
Efter projektårets slut förväntades 
deltagarna vara attraktiva på arbets-
marknaden och ha en bred utbild-
ning om allt som rör en fastighet.

Attraktiv arbetsgivare
På Futurum tror vi på våra 
 medarbetare. 

Futurums framgång är helt bero-
ende av dess duktiga medarbetare. 
Deras motivation, kompetens och 
servicekänsla är avgörande för verk-
samhetens resultat och kvalitet och 
därmed för trygga anställningar. 

Futurum försöker aktivt att tillva-
rata den kompetens som medarbe-
tarna besitter och vidareutveckla 
den genom exempelvis internutbild-
ningar. Bolaget erbjuder kontinu-
erligt kompetensutveckling genom 
utbildning och genom att ge med-
arbetarna utökat ansvar och mer 

Projektet skulle pågå till juni 2021, 
men med anledning av Covid 
19-pandemin har deltagarna inte 
kunnat genomföra all planerad 
praktik. Därför  fattade Futurum ett 
beslut att förlänga  projektet ytterli-
gare 12 månader. Projektet kommer 
forsätta till juni 2022. 

Futurum jobba med att konkreti-
sera aktiviteterna för att nå målen. 
 Arbetet har fortsatt under hösten 
2021 och kommer fortsätta under de 
närmaste åren. 

Efter aktivitetsdagen har de olika 
avdelningarna på Futurum fortsatt 
att utveckla aktiviteter. I vissa fall 
är aktiviteterna redan integrerade 
i det dagliga arbetet. I andra fall 
krävs nytänkande och utvärdering. 
Medarbetarna har visat stort enga-
gemang och en vilja att bidra. 

avancerade arbetsuppgifter. Vid 
rekryteringar tittar bolaget alltid 
först på möjligheten att rekrytera 
internt.

Futurum vill som arbetsgivare på 
olika sätt stimulera medarbetarna 
att ta ansvar för sin hälsa och sitt 
välbefinnande. Friskvård är en 
medveten satsning som omfattar 
alla medarbetare. Det är ett hälso-
främjande arbete som ger medarbe-
taren möjlighet att ta ett ökat ansvar 
för sin egen hälsa.

Utnyttjade  
friskvårdsbidraget 

58 %

Utnyttjade inte 
friskvårdsbidraget

42 %
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För ett år sedan axlade han titeln 
som brandlarmsansvarig på Futu-
rum Fastigheter. Nu börjar Tyrone 
Bergh bli varm i kläderna i just 
den rollen men han började som 
reparatör redan i januari 2017.

Som reparatör på Futurum har du 
ansvar för det dagliga underhållet 
i Futurums fastigheter. Repara-
tören utför till exempel schema-
lagda ronderingar två gånger per 
år och fastighet. Då kontrolleras 
tak, plåtdetaljer, hängrännor, 
stuprör och lövutkastare. Repara-
tören ansvarar även för att åtgärda 
fel och brister som uppkommer i 
fastigheter och det systematiska 
brandskyddsarbetet. 

— Jag gillar att vara ute och greja 
och fixa och träffa folk. Som repa-
ratör blir man spindeln i nätet och 
en ”miniförvaltare” som har hand 
om en viss typ av saker, säger 
Tyrone. 

Sedan ett år tillbaka är Tyrone 
brandlarmsansvarig. Det innebär 
att Tyrone är med i alla ny- och 
ombyggnadsprojekt på Futurum.

 Han övervakar att arbetet med 
brandsäkerheten blir korrekt 
utfört och är sedan med vid 
besiktningen. Det är många krav 
som ska uppfyllas, både lagstad-
gade delar och verksamheternas 
tillägg för till exempel elever med 
särskilda behov. När allt är på 
plats ska berörda utbildas och 
informeras. Även brandkåren ska 
ha information och dokument 
över brandlarmet i fastigheten. 

— Alla brandlarm ska, enligt lag, 
testas fyra gånger per år. Sedan 
ska brandlarmet vid varje fast-
ighet besiktigas en gång per år, 
säger Tyrone. 

Futurum bjuder på två 
utrymnings övningar per fastighet 
och år. Ett livsviktigt uppdrag. 

— Jag har några utrymnings-
övning inplanerade varje vecka. 
Det är så jäkla häftigt att stå där 
och titta på när alla går ut på led 
från skolor och förskolorna, stora 
som små. På knappt fyra minuter 
är alla ute, säger Tyrone entusi-
astiskt. 

Jag tycker att det är 
skitkul att gå till jobbet 
varje dag.

””

Från reparatör till brandlarms ansvarig

Tyrone Bergh, brandlarmsansvarig
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blicken och jobba med den långsik-
tiga strategin. Bolaget hade landat 
efter många år med ”hands on, här 
och nu och storstövlar på”, säger 
Karin och skrattar lite. Hennes 
dalmål klingar i orden.

Nyfikenheten tog över
Några av frågorna som Karin jobbat 
med sedan dess är ”Hur ska vi 
behålla det vi har uppnått och fort-
sätta att utvecklas?” och ”Hur ska vi 
hitta arbetssätt och processer som 
stödjer våra mål och visioner?”. Men 
här stannar vi bandet en stund… 

Mitt under rådande Covid 19 - 
 pandemi dök en tjänst som Mark- 
och exploateringsingenjör upp i 
Lindesbergs kommun. Det var en 
tjänst som Karin faktiskt fått en 
gång tidigare, precis innan hon bör-
jade på Futurum 2018. Då ångrade 
hon sig och började på Futurum i 
stället. Den här gången tog nyfiken-
heten på vad hon missat, och lock-
elsen i att jobba i hemkommunen, 

över. Hon hade även börjat 
känna en saknad och rädsla 
över att tappa exploateringsfrå-
gorna. Men underbart blev kort 
och vi kan starta bandet igen.

— Det kan låta konstigt, men 
när jag väl testade att jobba 
med mark- och exploatering 
igen så var det ändå de mer strate-
giska frågorna som lockade mest. Så 
jag sökte mig tillbaka till Futurum, 
säger Karin. 

Välkommen tillbaka!
När hon kom tillbaka till Futurum 
hösten 2021 utvecklades och anpas-
sades hennes tjänst och blev ännu 
mer strategisk med samordningsan-
svar i vissa frågor. Verksamhetsut-
veckling blev en större del. I hennes 
tjänst ingår även arbete med avtal, 
arrenden, servitut och köpeavtal. 
Nu kan hon dra nytta av sin för-
måga att se helheter och sätta 

När hon var 25 år väcktes idén 
om att plugga till fastighets-
mäklare. Idag jobbar Karin 
Öhman som fastighetsstrateg på 
 Futurum Fastigheter. 
Karin började på Futurum 2018. 
Tjänsten delades mellan fastighets-
rättsliga frågor, och upphandlings-
frågor. Upphandling var något hon 
inte hade jobbat med tidigare, men 
hon kände ganska snart att det inte 
var där hon gjorde bäst nytta eller 
utvecklades. 

Futurum hittade en lösning 
och anställde en ny upp-
handlare. Karin kunde lägga 
mer fokus på de andra frågorna i 
arbetsbeskrivningen - som mark-
strategiska frågor och kvalitetssäk-
ring.

— Futurum var framme vid en tid-
punkt när det var dags att lyfta 

Med en  strategisk styrka

strategi

saker i sina perspektiv. Karin 
gillar att Futurum är en mindre 
organisation, jämfört med kom-
munen. Det ger större möjlighet 

att navigera bland beslut och 
prioriteringar utifrån kom-
munledningen och ägardirek-
tivet. 

— Det finns en lyhördhet på Futu-
rum. Det är kortare från idé och 
förslag till handling, än inom en 
kommunorganisation. Man får 
ganska fria tyglar vilket är otroligt 
positivt för min egen utveckling. I 
kommunen blir det, och ska vara, en 
trögare process. Det är fler inblan-
dade i besluten som tas, säger Karin.

Med det sagt kan inte Karin avgöra 
vilket som är roligare eller bättre. 
Kommun eller kommunalt bolag. 
Det är bara olika. 
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Gröna obligationer 
Redan sen Futurums start 2012 
har bolaget arbetat med grön 
finansiering. Sedan några år till-
baka är samtliga ny- och tillbygg-
nationer finansierade med gröna 
lån. Byggnaderna är finansierade 
utifrån kommunens kriterier för 
gröna obligationer. Det innebär 
att bolaget måste kunna påvisa att 
kraven uppfylls två år efter bygg-
nationen. 

Genom att låna grönt strävar 
 Futurum efter att bidra till en 
bättre miljö. Samtidigt fungerar 

För oss på Futurum är det viktigt att förvalta och ta 
hand om bolagets byggnader och installationer så 
att de håller över tid. Ett långsiktigt sunt fastighets-
ägande gör att fastigheterna kan stå länge. Det gör 
även att vi inte behöver använda nya resurser.
På Futurum arbetar vi aktivt med att förebygga fel 
och problem i fastigheterna. Det ger både ekono-
miska och  hållbara fördelar.

Långsiktigt hållbar 
ekonomi

de gröna obligationerna som ett 
verktyg för att visa hur bolaget 
investerar och bygger hållbart. 
Den gröna belåningen är idag 
27 procent av Futurums totala 
 be låning. 

Svealundsskolan är en av de 
fastigheter som finansierats 
med gröna lån.

Arbete mot mutor 
och korruption
Arbetet mot korruption, mutor 
och bestickning är en viktig del av 
Futurums verksamhet. Det hand-
lar bland annat om att förhindra 
att personal inom bolaget utsätts 
för påtryckningar. 

Som ett kommunalt bolag och 
byggherre är det viktigt att vara 
pålitliga och ansvarstagande. För 
att undvika att situationer upp -

kommer finns en kommunkon-
cerngemensam policy för mutor 
och korruption som behandlar 
detta område. 

Futurum har under åren ökat 
internkontrollen inom detta 
område. Det har gjorts genom  
beslutade attestregelverk och 
uppföljning av dem samt kontroll 
vid anbuds- och inköpsprocesser. 
Bolaget arbetar med att utvärdera 
och förbättra rutinerna och pro-
cesserna löpande.

Övrig belåning
73 %

Grön belåning
27 %

Vill du veta mer om Futurums ekonomi? 
Vår årsredovisning hittar du på 

futurumfastigheter.se/arsredovisning 
(från och med maj 2022).
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Greenview 

För att arbetet med ronderingar ska gå 
smidigt, och för att man ska ha koll på 
alla ronderingar, har Futurum investe-
rar i it-systemet Greenview. Systemet 
gör det lätt för Futurums personal att 
komma åt data om när och var en 
rondering ska utföras. Det går även att 
se status för olika fastigheter och typer 
av ronderingar. 

Fördelar med ronderingar 

• Undvika omfattande skador
• Ökar tekniska livslängden
• Sparar tid 
• Sparar pengar
• Ha koll på hur fastigheterna mår
• Upprätthålla säkerheten

Myndighetsbesiktningar

Förutom de ronderingar som  Futurums 
personal utför, finns ett antal åter-
kommande myndighetskontroller 
och besikningar. De görs med åter-
kommande intervaller av oberoende 
besiktningspersoner. Besiktningarna 
är till exempel OVK (Obligatorisk Venti-
lationskontroll) och Radonmätningar. 

— När vi gör ronderingar, och 
tar hand om våra fastigheter, får 
vi ekonomiska fördelar eftersom 
avskrivningstiden blir kortare än 
den tid sakerna faktiskt håller. Ur 
ett lönsamhetsperspektiv är även 
ronderingar ett verktyg för att 
undvika stora skador, och därmed 
stora kostnader, säger Kristofer 
Svedberg, ekonomichef. 

I de ronderingarna ingår det 
systematiska brandskyddsarbetet 
(SBA). SBA innebär ett förebyg-
gande arbete med brandskydd för 
att begränsa brandskador för både 
människor och fastigheter. 

Rondering med drönare
Under 2021 har ett 20-tal 
med  ar betare på Futurum 
tagit Transport styrelsens 
 drönarkörkort. Att göra ronde-
ringar av till exempel tak och 
hängrännor, med drönare, är både 
tids- och kostnads effektivt. Med 
drönare slipper Futurum ta in 
entreprenörer för den typen av 
kontroller. Det sparar Futurum 
både tid och pengar på.

Ronderingar är alltså en ”win-
win” för Futurum, skattebetalarna 
och de som är i våra fastigheter.

Att göra så kallade ronderingar, 
schemalagda inspektioner och 
kontroller av olika delar av en 
fastighet, är viktigt för att vårda 
och förvalta fastig heterna. Det 
skapar en långsiktig hållbarhet 
för  Futurums fastig heter, installa-
tioner och  tekniska  utrustning. 

Ronderingar görs av  Futurums 
personal. De kontrollerar allt från 
hängrännor, grönytor och tak 
till tekniska installationer som 
värme system och ventilation. 

Ronderingarna gör inte bara att 
fastigheterna håller längre. Det 
skapar även ekonomiska och 
tekniska fördelar. Futurums 
specia listchef, Kristofer Engvall, 
förklarar syftet med ronderingar 
ur ett driftperspektiv. 

—Genom återkommande ron-
dering kan vi hitta fel i ett tidigt 
stadie. Dom felen är ofta lättare 
och billigare att åtgärda, än stora 
skador, säger Kristofer. 

Bra ekonomi
Som en effekt av ronderingarna, 
ökar även den tekniska livsläng-
den. 

Ronderingar förlänger den tekniska  
livslängden
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Riskhantering
Styrning
Som ett kommunalt bolag  arbetar Futurum 
utifrån Örebro kommuns existe rande styr-
dokument. De består av  policys, riktlinjer, strate-
gier och program. Utöver dessa styr dokument 
har bolaget också tagit fram egna policys och 
riktlinjer. 

Futurums hållbarhetsarbete vägleds till stor del 
av det koncern gemensamma hållbarhetspro-
grammet ”Vårt hållbara Örebro”. Det bygger i sin 
tur på FNs globala hållbarhetsmål. 

Riskanalys 
Det är viktigt att vara medvetna om de risker 
som kan påverka Futurum. Genom kunskap om 
möjligheter och risker kan vi bidra till ett långsik-
tigt värdeskapande som främjar bolaget och dess 
intressenter. 

Futurum har under året påbörjat ett arbete med 
att utveckla riskanalysen och processen som 
följer. Där har inventering av risker kopplat till 
de olika verksamhetsområdena varit en stor del. 
Futurums kartläggning av risker har påverkats 
och utvecklats under Covid 19-pandemin. Nya 
scenarion har uppstått. Bolagets arbete med risker 
har sin utgångspunkt i hållbarhetsområdena; 
miljö, socialt ansvarstagande och mänskliga rät-
tigheter, antikorruption samt personal. Genom ett 
kontinu erligt och  inkluderande arbete med risk-
hantering är det möjligt för Futurum att identi-
fiera, analysera, hantera och följa upp risker som 
kan påverka verksamheten negativt. Utöver 
detta så genomför Futurums styrelse årligen en 
riskanalys av bolagets verksamhet. Den utmyn-
nar i en tillsyns rapport för intern kontroll. 

Framöver kommer Futurum fortsätta utveckla sitt 
risk arbete genom att ta fram tydligare och mer 
mätbara mål inom bolagets respektive hållbar-
hetsområden. 
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Styrdokument

Hållbarhets-
område Styrdokument 

Miljö Örebro kommuns miljöprogram och klimatstrategi med tillhörande styrdokument. Andra kommunala styrdokument såsom klimatan-
passningsplan, en strategi för ett giftfritt Örebro, strategiskt miljöanpassat byggande med mera. 

Koncerngemensamt Hållbarhetsprogram.

Futurums styrelse har också valt att certifiera samtliga nybyggnationer enligt Miljöbyggnad Silver (SGBC, Swedish Green Buildings 
Council). Bolaget använder sig även av SundaHus och klassificering A och B. 

Socialt ansvars-
tagande och mäns kliga 
 rättigheter

Övergripande strategier och budget för 2022 med plan för 2023–2024 samt policy för barns rättigheter i Örebro kommun. 

Koncerngemensam Jämställdhetsstrategi och av Futurums styrelse antagna dokument såsom en Mångfaldsplan och policy för 
aktiva åtgärder.

Personal Futurum har en rad olika styrdokument, policys och riktlinjer för att reglera olika typer av risker som kan uppstå rörande personal 
och sociala förhållande. Exempelvis har bolaget en personal och ledarskapspolicy, riktlinjer mot kränkande särbehandling och en 
arbetsmiljöpolicy.

Antikorruption Kommunkoncerngemensam policy för mutor och korruption, samt riktlinjer.  Upphandlingspolicy samt riktlinjer för  direktupphandling. 
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Miljö

Väsentlig risk Konsekvenser av risken Futurums aktiviteter för att möta riskerna 

Risk i samband med 
klimatförändringar

Risken är att klimatförändringar, såsom värmeböljor, översväm-
ningar, fuktskador, sämre inom- och utomhusmiljöer påverkar 
Futurums fastighetsbestånd. Det kan innebära att lokalerna blir 
obrukbara och hyresgäster inte kan sköta sin dagliga verksamhet 
samtidigt som kostnader kan öka. 

Arbete med och utifrån kommunkoncernens klimatanpassnings-
plan.

Utvärdering av framtida scenarion och hur Futurums fastigheter 
måste anpassas för att klara av olika typer av klimatförändringar. 

Underhållsplaner/ronderingar som över tid syftar till att optimera 
risker med framtida underhållskostnader.

Kontinuerlig omvärldsbevakning av klimatet och dess konse-
kvenser. 

Risk att Futurums 
åtgärder för minskad 
klimatpåverkan och nå 
målet för klimatneutra-
litet inte är tillräckliga

Externa och oförutsägbara händelser kan medföra att Futurums 
åtgärder för att minimera klimatpåverkan påverkas negativt. Det 
kan innebära att situationer uppstår som exempelvis kräver mer 
energiförbrukning och större koldioxidutsläpp.

Futurum har system som medför kontroll och styrning av fast-
igheterna och dess energiförbrukning för att upptäcka brister 
tidigt. 

Samtliga nybyggnationer certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

För att ha bra koll på insatsvaror användas SundaHus klassifice-
ring A och B. 
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Socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter 

Väsentlig risk Konsekvenser av risken Futurums aktiviteter för att möta riskerna 

Risk i samband med 
skadegörelse och 
sabotage på skolor  
och förskolor

Skadegörelse påverkar Futurums fastigheter och säkerheten 
för samtliga som vistas i lokalerna. Skadegörelse innebär 
även ökade kostnader för både Futurum och kommunen samt 
 störningar i drift. 

System för anmälning av skadegörelse

Samverkan i Arbetsgrupper exempelvis BRÅ (Brottförebyggande 
rådet), för att förebygga skadegörelse.

Ronderingar som säkerställer skolornas funktion.

Förebyggande arbete för att minska skadegörelse.

Risk för personskada i 
Futurums lokaler  
och områden

Om myndighetskrav, besiktningar och kvalitet inte håller måttet 
finns en risk att personer som vistas i bolagets lokaler utsätts  
för oönskade händelser. 

Futurum har under 2021 implementerat ett system, Greenview, 
som säkerställer att myndighetskrav och besiktningar genomförs 
i rätt tid. 

Kontinuerliga ronderingar i fastigheterna för att upptäcka brister 
i tid.

Arbete med sandning och skottning för att förebygga bland annat 
halkskador.

Risk att sociala krav 
och mänskliga rättig-
heter inte uppfylls i 
leverantörsled

Svårigheter att följa upp och kontrollera att sociala krav och 
mänskliga rättigheter i leverantörsledet kan leda till olyckor och 
andra förödande situationer. Leverantörers anställda påverkas 
negativt. 

Kravställande i upphandling gällande sociala och etiska aspekter 
samt mänskliga rättigheter. 

Policys som ställer krav på leverantörerna.
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Personal

Väsentlig risk Konsekvenser av risken Futurums aktiviteter för att möta riskerna 

Risk att medarbetare 
utsätts för hot och våld 

Personalen utsätts för hot och våld i samband med arbete i 
Futurums lokaler som leder till fysiska och psykiska skador. 
Arbetet upplevs av personal som en otrygg och osäker arbets-
miljö. 

Finns upprättade säkerhetsrutiner hur medarbetaren ska agera, 
vem som ska kontaktas med mera vid hotfulla situationer

Alla medarbetare genomgått utbildning i Hot & våld

Antagna Riktlinjer för Hot och våld.

Risk att personal inte 
trivs på arbetsplats 

Om personalen inte trivs riskerar Futurum att förlora specialist-
kunskap, anställda får försämrad hälsa, ökade sjukskrivningar 
och större personalomsättning. 

Företagsgemensam värdegrund. 

Futurum har ett arbetsklimat som är transparent och rättvist. 

Bolaget arbetar med hälsofrämjande aktiviteter och friskvård.

Mål och uppföljning relaterat till sjukfrånvaro finns rapporterad. 

Futurum arbetar och erbjuder medarbetarna utbildning som 
 resulterar i kompetensutveckling. 

Antikorruption

Väsentlig risk Konsekvenser av risken Futurums aktiviteter för att möta riskerna 

Risk för korruption, 
mutor och bestick-
ningar 

Upphandling och inköp är två riskfaktorer där korruption är 
vanligt förekommande. Risken kan innebära förtroendeskada, 
juridiska och ekonomiska konsekvenser. 

Okunskap är en risk som kan innebära att felaktig hantering av 
personalen om de utsätts för situationer där korruption uppstår.

Futurum har själva tagit fram ett flertal styrdokument som reglerar 
hur korruption ska undvikas. 

Policys mot mutor och korruption.

Tydliga riktlinjer mot leverantörer om att Futurum inte accepterar 
korruption, mutor och bestickningar.  

Inte samma medarbetare som upphandlar som sedan beställer

Riktlinjer för bisysslor, följs upp årligen

Genomförande av enkät och webbutbildning planeras under 2022
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Revisorns yttrande
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GRI-index

Detta är Futurums fjärde hållbar-
hetsrapport, men den första som 
har utgått från riktlinjerna i Global 
reporting Initiative, GRI Standards, 
nivå Core. 

Upprättat index redovisar den 
standardinformation som är obliga-
torisk för den grundläggande nivån 
på redovisning. Indexet visar även 
tilläggsindikatorer som  Futurum 
valt för att presentera arbetet 
med de tre hållbarhetsområdena 
 ekonomi, miljö och socialt arbet. 

Hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningen är fram-
tagen med stöd från olika avdel-
ningar, och godkänd av bolagets 
styrelse.

Futurums revisorer har lämnat 
ett yttrande om att hållbarhets-
rapporten är upprättad i Årsredo-
visningslagens mening. 

Generella upplysningar

GRI-standard Nummer Namn på GRI-upplysning Sida Kommentar

GRI 102 Generella upplysningar

Organisationens profil

102-1 Organisationens namn - Futurum Fastigheter i Örebro AB

102-2 Verksamhet, varumärke,  produkter 
och tjänster

2, 4, 7

102-3 Plats för huvudkontor - Pappersbruksallén 1, Örebro, Sverige

102-4 Länder där organisationen är verksam - Sverige

102-5 Ägarstruktur och företagsform 2

102-6 Marknader 4, 7

102-7 Storlek på organisationen 7, 23

102-8 Information om anställda 23

102-9 Leverantörskedja -

102-10 Viktiga förändringar inom 
 organisationen och leverantörskedjan

- Inga betydande förändringar har skett under året. 

102-11 Försiktighetsprincipen 16
Futurum applicerar försiktighetsprincipen i sam-
band med användning av SundaHus miljödata, 
miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad Silver 
samt genom riskanalyser. 

102-12 Externa initiativ
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Generella upplysningar

GRI-standard Nummer Namn på GRI-upplysning Sida Kommentar

102-13 Medlemskap i organisationer Sweden Green Buildning Council (SGBC), HBV, 
ADDA

Strategi

102-14 VD-ord 3

Etik och integritet

102-16 Värden, principer, standarder och 
normer för beteende

23

Styrning 

102-18 Bolagsstyrning 11, 30

Intressentengagemang

102-40 Lista över intressenter 12

102-41 Kollektivavtal - Alla medarbetare har kollektivavtal

102-42 Identifiering och val av intressenter 12

102-43 Intressentdialog 12

102-44 Väsentliga poänger och orosmoment 
från intressenter

12, 13

Redovisningsprinciper 

102-45
Enheter som ingår i koncern-
redovisningen -

Futurum har inga dotterbolag. Bolaget ingår däre-
mot som dotterbolag i koncernen Örebro Rådhus 
AB
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Generella upplysningar

GRI-standard Nummer Namn på GRI-upplysning Sida Kommentar

102-46 Process gällande defintintion av 
innehåll

10, 11

102-47 Väsentliga hållbarhetsfrågor 12, 13

102-48 Förändring av information som 
 tidigare blivit redovisad

- Inga förändringar har skett då GRI används för 
första gången. 

102-49 Förändringar i rapportering - Bolaget har för första gången börjat rapportera 
enligt GRI Standards Core. 

102-50 Rapporteringsperiod - Kalenderåret 2021

102-51 Datum för senaste rapport - Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2020 
publicerades i mars 2021

102-52 Rapporteringscykel - Årligen

102-53 Kontaktinformation gällande 
 hållbarhetsrapport

- Liz Hultgren, utvecklingschef, liz.hultgren@futu-
rumfastigheter.se

102-54 Rapportering har utgått från 
 riktlinjerna i GRI Standards

- Utgått från riktlinjerna GRI Standards Core, grund-
läggande nivå.

102-55 GRI-index -

102-56 Extern granskning - GRI-redovisningen är översiktligt granskad enligt 
Årsredovisningslagen via EY.
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Väsentliga hållbarhetsfrågor

GRI-standard Nummer Namn på GRI-upplysning Sida Kommentar

GRI 200 Ekonomiska indikatorer

205: Antikorruption

103-1 Hållbarhetsområdet samt 
 avgränsningar

27

103-2 Styrning 30

103-3 Uppföljning och utvärdering 33 Internkontroll 

205-1
Utvärdering av verksamheten med 
avseende på risker  relaterat till 
anti-korruption

33

GRI 300 Miljömässiga indikatorer

302: Energi

103-1 Hållbarhetsområdet samt 
 avgränsningar

14-22 Klimatneutralitet 2030

103-2 Styrning 14-22,30 Hållbarhet på Futurum + Klimatneutralitet 2030

103-3 Uppföljning och utvärdering 14-22 Klimatneutralitet 2030

302-1 Energikonsumtion inom 
 organisationen 

14-22 Klimatneutralitet 2030

305: Utsläpp

103-1 Hållbarhetsområdet samt 
 avgränsningar

14-22

103-2 Styrning 14-22,30

103-3 Uppföljning och utvärdering 14-22
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Väsentliga hållbarhetsfrågor

GRI-standard Nummer Namn på GRI-upplysning Sida Kommentar

305-1 Direkta utsläpp - GHG Scope 1 Se not Begränsad 

305-2 Indirekta utsläpp - GHG Scope 2 Se not

GRI 400 Sociala indikatorer

405: Jämställdhet

103-1 Hållbarhetsområdet samt avgräns-
ningar

23-26

103-2 Styrning 23-26, 
30

103-3 Uppföljning och utvärdering 23-26

405-1 Sammansättning av styrelse, ledning 
och medarbetare

23
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GRI-noter
Medarbetare (GRI 102-8, 405-1)

Sammansättning av 
 företaget

Totalt (st) Andel  
kvinnor, %

Andel  
män, %

Totalt antal anställda 108 31 (29) 77 (71) 

Styrelse 10 5 (50) 5 (50)

Under 30 år - - -

30 - 49 år 2 - 2

Över 50 år 8 5 3

Chefsbefattning 8 3 (37,5) 5 (62,5)

Under 30 år - - -

30 - 49 år 3 1 2

Över 50 år 5 2 3

Övriga anställda 100 28 (28) 72 (72)

Under 30 år 19 10 9

30 - 49 år 41 12 29

Över 50 år 40 6 34

Chefsgruppen Styrelse

Män
62,5 %

Kvinnor
37,5 %

Kvinnor
50 %

Män
50 %

Könsfördelning 2021Könsfördelning 2021

Sjukfrånvaro

Korttidssjuka, upp till 14 dagar Procent Antal

Kvinnor 2,30

Män 8,90

Totalt 5,6

Långtidssjuka, 14-28 dagar

Totalt 4

Långtidssjuka, över 28 dagar

Totalt 5
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Energianvändning fördelat på olika energikällor (GRI 302-1)

2021 Förnybara 
 energikällor 
(MWh)

Icke-förnybara 
energikällor 
(MWh)

Förnyelsebar fjärrvärme Eon 28 255

El från vindkraft (Kumbro) 18 113

Solör Odensbacken  
(förnybar andel) 854

Solör Odensbacken  
(icke-förnybar andel) 19

Residual fjärrvärme levererad av annan fastighetsägare  
(förnybar andel) 659

Residual fjärrvärme levererad av annan fastighetsägare  
(icke-förnybar andel) 39

Solör Garphyttan (förnybar andel) 388

Solör Garphyttan  
(icke-förnybar andel) 5

Pellets 534

El från solceller 500

Olja 27

49 302 91

Kommentarer till GRI 302-1 
Källa till energianvändningen är respektive 
 leverantör. Oljeanvändningen är uppmätt med 
egna volymmätare och omräknas enligt 1 m³=9,95 
MWh. Värmen är normalårskorrigerad med SMHIs 
graddagar. All el, till både fastighet och verk-
samhet, ingår, förutom till några få privata hyres-
gäster.
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GRI 305-1 och 305-2

Direkta utsläpp - GHG Scope 1

Ton CO2e

Pellets 10

Olja 8

Köldmedia Ej med

Diesel 9

Bensin 3

Gas kg 9

HVO30 124

HVO100 0

Indirekta utsläpp - GHG Scope 2

Fjärrvärme Eon* 2 093

Solör Garphyttan 13

Solör Odensbacken 34

KumBro Vind 217

2 520

Klimatvärdering energislag CO2e per enhet Källa Fotnot

Pellets 19 g/kWh Naturvårdsverkets Vägledning om beräkning av  
utsläppsminskning

1

Olja 288 g/kWh Naturvårdsverkets Vägledning om beräkning av  
utsläppsminskning

1

Diesel 3,08 kg/l Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun 2

Bensin 2,82 kg/l Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun 2

Gas kg 1,05 kg/l Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun 2

HVO30 2,40 kg/l Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun 2

HVO100 0,55 kg/l Underlagsrapport till Klimatstrategi för Örebro kommun 2

Residual fjärrvärme Eon 74 g/kWh Eons Miljövärden 2020 (2021 ej klart ännu) för  
Hallsberg-Örebro-Kumla

Förnybar fjärrvärme Eon 0 g/kWh Eons Miljövärden 2020 (2021 ej klart ännu) för  
Hallsberg-Örebro-Kumla

Solör Garphyttan 32 g/kWh Svensk Fjärrvärme Lokala miljövärden Garphyttan 2021

Solör Odensbacken 40 g/kWh Svensk Fjärrvärme Lokala miljövärden Odensbacken 2021

KumBro Vind 12 g/kWh Uppskattat värde för livscykeln utifrån 3

1. https://www.naturvardsverket.se/contentassets/9db319015c994a9d88f64fffae725765/vagledning-berakna-utslappsminskning-20220127.pdf 

2. https://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f738416949/1485339455953/Klimatstrategi%20%C3%96rebro%20kommun%20underlagsrapport.pdf 
 
3. https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/

* Futurum köper förnybar fjärrvärme från Eon, men här 
redovisas utsläppen av residual fjärrvärme.
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Futurum Fastigheter i Örebro 

AB
Pappersbruksallén 1a 

702 15 Örebro 

019 - 767 91 00 
info@futurumfastigheter.se 
www.futurumfastigheter.se

Leveransadress:
Box 33 500

701 35 Örebro


